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زانستكاری واڵت
ئاكۆ محەممەد
لــە كوردســتان لــە دوای راپەڕینــی  ،1991لــە رێگــەی بیــری كوردســتانیانەی نێــو
پەرتووكەكانییــەوە خۆشمویســت .پەرتووكەكانــی زۆر بــە ئاســتەم دەســتدەكەوتن.
ئەوانیــش هەموویــان نــا .ئەوانــەی دەستیشــدەكەوتن بــە نرخێكــی گــران و چــاپ و
كۆپییەكــی زۆر خراپــەوە هەبــوون ،بــەاڵم ئــەو بیــرەی لەنێویاندابــوو ئەوەیــان دەهێنــا
بەهەمــوو ســەختییەكەوە بیانخوێنییــەوە.
لەنێــو پەرتووكەكانــی د.جەمــال نەبــەز ( )2018/12/8-1933/12/1دا ،خــۆت وەك
نەتــەوە و ،كوردستانیشــت وەك واڵت دەدۆزییــەوە .ئــەو پەرتووكانــە ئێمــەی گەنجــی
تــازە پێگەیشــتووی دەورەدراو بــە بیــری عێراقچێتــی فێــر دەكــرد كوردســتان هەبوونێكــی
مێژوویــی و جوگرافــی راســتەقینەیە ،بــێ مۆرالــی زلهێــزەكان و داگیركەرانــی كوردســتان و
نەبوونــی ئیـرادەی ئــازاد بەهــۆی بیــری هاوردەكـراو و دۆگــاوە ،ئــەو واڵتەیــان كردووەتە
ژێردەســتی دەوڵەتــی تازەدروســتكراو و ســێ نەتــەوە ،كــە دووانیــان كــەم مێــژوون لــەو
ناوچەیــەدا .فێریــان دەكــردی یەكســانی بنەمایەكــی خوایــی و مرۆڤانەیــە ،بــۆ هەمــووان
وەك یەكــە و ناكــرێ رێــژە و پلــەی بــۆ دابرنێــت ،ناكرێــت بڵێیــن دەبــێ عــەرەب ســەت
لــە ســەت ئازادبــن ،بــەاڵم كــورد  40لــە ســەت ئازادبــن .بــۆ ئــەوەی مــرۆڤ بتوانــێ
واڵتەكــەی ســەربەخۆبێت ،دەبــێ یەكەمجــار بیــری ئازادبێــت و خــۆی ئــازاد بــكات .ژیانــی
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ئــازادو خۆشــیش هــەر بــە بیــری ئــازاد دروســتدەبێت .بۆیــە ئــازادی بەهایەكــی گــەورە
و مانایەكــی فەلســەفیی زۆر مەزنــی هەبــوو لــەالی د.جەمــال نەبــەز .هــەر بــەو بیــرە
ئــازادەو بــە بــاوەڕی تــەواو بــە مافــداری كــورد بــۆ ســەربەخۆیی لەســەر خاكــی واڵتەكەی،
مافەكانــی وەك ئۆتۆنۆمــی و فیدرالــی و ئەوانــەی بــە “فشــە مــاف” و “خەیاڵــی” دەبینیــن
كــە بەهیــچ شــێوەیەك ناتوانــن چارەســەربن بــۆ مافەكانــی نەتەوەیەكــی خــاوەن واڵتــی
بــێ دەوڵــەت و دەوڵەتــە داگیركــەرەكان خۆشــیان بەوشــێوە هاوبەشــییەی كــورد رازینابــن
بەكــردەوە .لەبەرئــەوەش بــوو ،بــە هیــچ شــێوەیەك لــە ســاڵی 2005دا پشــتیوانی لــە
دەســتووری عێـراق نەكــرد ،چونكــە دەســتوورەكە دانــی بــەوە دانەنــا كــە دەوڵەتــی عێراق
لــە دوو واڵت پێكدێــت  :عێ ـراق و كوردســتان .هەروەهــا لەوباوەڕەدابــوو تائێســتا یاســا
و دەســتوور هیــچ بایەخێكیــان نییــە لــە رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت دا .چونكــە پێیوابــوو
ئــەوەی جێبەجێدەكرێــت لۆژیكــی هێــز و دەســتبااڵییە نــەك یاســا و دەســتوورەكان
لــەو ناوچەیــەدا .هەروەهــا لــەو باوەڕەدابــوو ئــەوەی دەبــێ بخرێتــە گشتپرســییەوە
ســەربەخۆیی باشــووری كوردســتانە نــەك كەركــووك و ناوچــە كوردســتانییەكان كــە
خرابوونــە قومــاری مــادەی 140ەوە.
د.جەمــال نەبــەز ،رابــردووی كوردســتان و كەتــواری ئێســتای واڵت و ،ســوود وەرگرتــن لــە
پاشــخانی بیــری لــە كوردســتان و پێشــكەوتنی زانســتیی جیهانــی كردبووە كەرەســتەیەك بۆ
دروســتكردنەوەی بیــری كوردســتانی ،لەوبارەشــەوە زۆر لێكۆڵینــەوەی بەنرخــی نووســیون،
ئــەو هەوڵــە بەدیارتــر لــە نووســینی (كاژیكنامــە) لەســاڵی 1959وە وەك هەوڵێكــی
نێوكۆیــی كــە زیاتــر بەرهەمــی د.جەمــال نەبــەز بــوو دەســتیپێكرد ،تاوەكــو هەمــوو
لێكۆڵینەوەكانــی لەســەر كۆمەڵگــەی كوردســتانی و بزاڤــی رزگاریخــوازی كوردســتان و
فەلســەفەی كوردســتانی كــە ئــەو لەســەرەتادا بــە “بیــری نەتەوەیــی یــان قوتابخانــەی
كوردیــی سۆســیالیزم” ناوینــاوە.
د.جەمــال نەبــەز نەكەوتــە داوی “خەریككــردن و خافڵكردنــەوە” ،وەك ئــەوەی زۆر
رۆشــنبیر و نووســەری كــورد هاتــن و رۆیشــن هــەر خەریكــی رشۆڤەكــردن و لێكدانــەوەی
ملمالنێــی نێــوان حیزبەكانــی نەتــەوە سەردەســتەكانی دەوڵەتــە داگیركەرەكانی كوردســتان
بــوون ،یــان خەریكــی لێكدانــەوەی لێدوانــە نــاوە نــاوە نەرمەكانــی هەنــدێ لــەو حیزبانــە
بــوون لەچاوەڕوانــی ئــەوەدا بەڵكــو ئــەوە خوایــە دڵیــان نەرمببێــت بــۆ وردە مافێكــی
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كــورد ،بەڵكــو بــەردەوام كاری لەســەر بیــری نەتەوەیــی كــورد دەكــرد .مامۆســتا جەمــال
نەبــەز هەوڵــی بــۆ خوێنــدن بــە كــوردی (بــە سیســتەم و پرۆگرامــی كــوردی نــەك تەنیــا
بــە زمانــی كــوردی) ،كردنــەوەی بەشــی كــوردی لــە زانســتگە و رادیــۆكان دا ،ئەوكاتــەی
خــاوەن رێبازێكــی نــوورساوی كــوردی سیاســی نەبــوو ،بــەاڵم دوای ئــەوە رێگەیەكــی
روونــی هەبــوو و ،تاوەكــو كۆچــی دواییكــرد ئــەو رێگەیــەی بەرنــەدا.
مامۆســتا جەمــال نەبــەز و هاوبیرەكانــی لــە كۆتایــی پەنجاكانــی ســەتەی رابــردووەوە
بــە دانانــی رێبازێكــی كوردســتانیانە ،بــە بەكارهێنانــی دەســتەواژەی ناوابەســتە بــە
داگیركارییــەوە ،ئــازادی واڵتیــان لــە هــزری مرۆڤــی كــورددا دەچانــد .دەســتەواژەكانی
“باشــووری كوردســتان”“ ،باكــووری كوردســتان”“ ،رۆژهەاڵتــی كوردســتان” و “رۆژئــاوای
كوردســتان” یەكەمجــار لەنێــو چاپەمەنــی و نوورساوەكانــی ئەوانــدا فراوانبــوون وەك
دەســتەواژەی تــازەی سیاســی ،كــە دەربــڕی بیرێكــی تــازە و بیركردنەوەیەكــی تازەبــوون
ســەبارەت بــە واڵتەكەمــان.
كــە ئــەو هەمــوو بیــرە دڵخــوازەی خــۆم لــە نووســینەكانی مامۆســتا جەمــال نەبــەزدا
هەڵدەهێنجــا ،زۆر چووبــووە دڵمــەوە ،هــەر بیســتنی ناوەكــەی خۆشــی پێدەبەخشــیم.
ئەوەبــوو رۆژێــك لــە كۆتایــی نەوەتەكانــدا كــە لەگــەڵ د.مــارف خەزنــەدار دانیشــتبووم
لــە ماڵەكــەی لــە هەولێــر ،ژمــارە تەلەفۆنەكــەی مامۆســتا جەمــال نەبــەزم لێوەرگــرت.
تەلەفۆنــم بــۆ كــرد ،داوام لێكــرد كــە بــۆ رۆژنامــەی (میدیــا) بنووســێت كــە ئــەوكات
دوو هەفتــە جارێــك باڵودەكرایــەوە ،دوای گفتوگۆیەكــی زۆر دەســتیكرد بــە ناردنــی
نووســینەكانی بــۆ مــن ،ئێمــەش هەمــوو جــار دەستنووســەكانی ئەومــان چاپدەكــردن و
بــە فاكــس بــۆم دەنــاردەوە ،هەندێجاریــش دوو جــار بــۆم دەنــاردەوە بەهەمــان رێگــەی
فاكســەوە .بەوشــێوەیە دوای دامەزراندنــی هەفتەنامــەی (رووداو)یــش بەردەوامبــوو لــە
ناردنــی نووســینەكانی ،تاوەكــو ســاڵی  ،2012لەوكاتــەوە چیدیكــە نووســینی بــۆ نەنــاردم،
چونكــە نەیدەویســت پــڕۆژەی دروســتكردنی تەلەڤزیــۆن و رادیــۆی رووداو جێبەجێبكــەم.
ئەوانــەی نووســینەكانی مامۆســتا جەمــال نەبەزیــان خوێندبێتــەوە ،ئەوانــەی شــارەزای
شــێوەی ژیانــی مامۆســتا جەمــال نەبــەز بــوون لــە كوردســتان و ئەڵامنیــا ،دەزانــن
هەمــوو ژیانــی خــۆی بــۆ كوردســتان تەرخانكــرد ،چونكــە دڵــدار و عاشــقی كوردســتان
بــوو ،هــەروەك ئــەو عاشــقەی جگــە لــە خۆشەویســتەكەی هیــچ شــتێكی دیكــە شــایەنی
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عاشــقبوونەكەی نابینێــت ،ئەویــش هەمــوو خۆشەویســتییەكەی خــۆی دابــووە كوردســتان،
تاوەكــو رادەی ئــەوەی كــە هاوبیــری دڵســۆژ و وەفــاداری مامۆســتا جەمــال نەبــەز
هۆشــەنگ ئۆســان ســەبری دەیگــوت “:لەبــەر كوردســتان هیــچ خۆشــی و ئاهەنگێكــی
نەبــوو ،رۆژ و شــەو بیــری هــەر الی كوردســتان بــوو” .مامۆســتا جەمــال نەبــەز هەمــوو
كارێكــی بــۆ كوردســتان دەكــرد ،بەبــێ ئــەوەی چاوەڕێــی هیــچ دەســتكەوت و پاداشــتێك
بێــت بــۆ خــۆی .لەگــەڵ ئەوەشــدا زۆر كــوردی پەنابــەر كــە چوونەتــە ئەڵامنیــا زۆرجــار
ئەوەیــان بــۆ مــن و زۆر كەســی دیكــە گێڕاوەتــەوە كــە د.جەمــال نەبــەز چۆن بە دڵســۆژی
یارمەتیــداون .نیعمــەت خانــی خوشــكی مامۆســتا جەمــال نەبــەز دەڵێــت زۆرجــار كــە
باســی ئــەوەی لەگــەڵ كــردووە ،حــەزدەكات منداڵێكــی هەبێــت ،مامۆســتا جەمــال نەبــەز
بەوشــێوەیە وەاڵمیداوەتــەوە“ :كــورد هەمــووی كــچ و كــوڕی منــن”.
هــەروەك لــەو هەڤپەیڤینــەش دا دەردەكەوێــت كــە لــەو پەرتۆكــەدا باڵوكراوەتــەوە ،ژیانی
مامۆســتا جەمــال نەبــەز لــە ئەوروپــا ئاســان نەبــووە ،چونكــە كەســێكی بیرمەنــد بــووە،
هەمیشــە دیدێكــی رەخنەگرانــەی هەبــووە تەنانــەت بەرامبــەر ئەوروپــاش ،ئەویــش لــە
روانگەیەكــی كوردییــەوە ،چونكــە پێیوابــوو لەســەردەمە جیاوازەكانــدا پشــتیوانییان لــە
دەوڵەتــە داگیركەرەكانــی كوردســتان كــردووە بەبــێ ئــەوەی دان بــەو هەڵەیــە دابنێــن.
لەگــەڵ ئــەوەی د.جەمــال نەبــەز نانــی خــۆی بەســەختی پەیــدا دەكــرد ،چونكــە لــە هیــچ
تەمەنێكــدا دەســتی لەبــەر هیــچ كــەس و حیــزب و دەوڵەتێــك پــان نەكردووەتــەوەو هیــچ
یارمەتییەكیشــی قبــوڵ نەكــردووە ،بــەاڵم لــە هەمانكاتــدا زۆر دەســتكراوەبووە بــۆ هەمــوو
كوردێــك.
مــن یەكەمجــار لــە 21ی نیســانی  2007لــە بەرلیــن چــاوم بــە مامۆســتا جەمــال نەبــەز
كــەوت ،ئــەو رۆژە بــۆ مــن رۆژێكــی زۆر خۆشــبوو ،دوای ئــەوە بــە چەنــد ســاڵێك لــە
شــاری فرانكفــۆرت چــاوم پێیكەوتــەوەو چەنــد رۆژێــك پێكەوەبوویــن .دواییــن جاریــش
بەتایبــەت لــە بەرلینــەوە هــات بــۆ شــاری كوێلــن بــۆ بینینــی مــن .بەڕاســتی ئــەو
دانیشــتنانە بەشــێكن لــە خۆشــرین چاوپێكەوتــن و دانیشــتنەكانی ژیانــم .هەمیشــە
كــە دەچمــە ئەڵامنیــا ،هەســتێكی ســەیر دامدەگرێــت ،چونكــە مامۆســتا جەمــال نەبــەز
بەشــێوەیەكی بــەردەوام دەخاتــە بیروەریمــەوە .ئێســتاش كــە ئــەو پێشــەكییە لــە شــاری
دووســلدۆرفی ئەڵامنیــا دەنووســم ،ئــەو هەســتە دایگرتــووم ،كــە حەزدەكــەم مــات ببــم
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و بیربكەمــەوە ،بێگومــان بیركردنــەوەش لــە مامۆســتا جەمــال نەبــەز راتدەكێشــێتەوە بــۆ
بیركردنــەوە لــە دۆزی كــورد و كوردســتان.
ئەوكاتــەی لــە هەفتەنامــەی (میدیــا) بــووم ،مامۆســتا جەمــال نەبــەز داوای لێكــردم كــە
هەمــوو نووســینەكانی لــە چوارچێــوەی پەرتۆكێكــدا بــۆ كۆبكەینــەوە لەســەر خەرجیــی
خــۆی ،ئەوەبــوو كردمــان و وەك دوو بەرگــی زنجیــرەی كۆبەرهەمەكــەی چاپكـران ،بــەاڵم
ئــەو ســێ باســەی كــە لــە هەفتەنامــەی (رووداو)دا باڵوكراونەتــەوە ،هەروەهــا پووختــەی
ئــەو ســەمینارەش كــە رووداو لــە فرانكفــۆرت بــۆی ســازكرد ،نەچوونەتــە چوارچێــوەی
پەرتۆكــەوە ،بۆیــەش بــە پێویســتم زانــی وەك وەفادارییــەك ئــەو چــوار بەرهەمــەی،
لەگــەڵ هەڤپەیڤینێكــی باڵونەكراوەیــدا وەك بەرهەمێكــی دیكــەی بیــر و كاری مامۆســتا
جەمــال نەبــەز بەناونیشــانی (بــۆ واڵت) چــاپ و باڵوبكەمــەوە.
هــەزاران چ ـرا لەســەر گــۆڕی مامۆســتا جەمــال نەبــەز بــن و ئێزدانــی مــەزن ئــاگای لــە
گیانــی پاكــی بێــت.
2021/1/14
دووسلدۆرف
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بەبۆنەی ئاهەنگی پەنجا ساڵەی بەشی كوردی
زانستگەی بەغداوە لە پاییزی  2009دا

بەشی كوردیی زانستگەی بەغدا لە 1959دا چۆن دامەزرا؟
جەمال نەبەز

لــە پاییــزی ئەمســاڵدا ( ،)2009پەنجــا ســاڵی تــەواو تێدەپەڕێــت بەســەر دامەزراندنــی
بەشــی كوردیــی كۆلێــژی پــەروەردەی زانســتگەی بەغدا لە پاییــزی 1959دا .بــەم بۆنەیەوە،
بەڕێــز دوكتــۆر یــورسا محمەممــەد عەبدوڵــا ســەرۆكی ئــەو بەشــە ،نامەیەكــی ئاراســتەی
كۆمەڵــەی رۆژاوای كوردســتان  WKAلــە لەنــدەن كردبــوو ،كــە وەك هەواڵێــك پەخشــی
بــكات .ئــەز ژی لــە رێــی WKAیــەوە نامەكــە گەیشــت پێــم .لــە هەواڵەكــەدا داخوازیــی
ئــەوە كرابــوو ،هــەر كەســێك لــەو بــارەوە زانیارییــەك ،بەڵگەیــەك ،یــان پێشــنیازێكی
هەیــە ،پێوەندیــی بــكات بــە لیژنــەی ئاهەنگگێڕانــەوە ،چۆنكــە بەتەمــان “رێنوێنییەكــی
گشــتگیر و فــراوان لەوبارەیــەوە باڵوبكەنــەوە و ،ماڵپەڕێكیــش ئامــادە بكــەن بــۆی”.
جــا لەبەرئــەوەی ئــەز هێنــدەك زانیــاری و بەڵگەنامــەم لەالیــە و پێشنیازێكیشــم لــەم
رووەوە هەیــە وا لێــرەدا بــە كورتــی دەیانخەمــە بەرچــاو .مەرجــی مــن بــۆ ســووتوەرگرتن
لــەم وتــارە و باڵوكردنــەوەی ،چ لەســەر كاخــەز و چ لەســەر ئینتەرنێــت ،ئەوەیــە وەك
خــۆی ،بــێ هیــچ دەســتكارییەك پێشــانبدرێ و ،وەرگێڕانیشــی بــۆ زمانانــی دی ،بــەر لــە
باڵوكردنــەوەی ،رەزامەندیــی منیــش وەربگیــرێ لەســەری.
هــەر لــە ســەردەمی چوونــە قوتابخانــەی نێوەندییــەوە لــە ســلێامنی ،كــە وانــە گوتنــەوەو
پەرتۆكــەكان ،یەكســەر و لــە پــڕ هەمــوو بوونــە عەرەبــی ،پــاش ئــەوەی ،لــە قوتابخانــە
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ســەرەتاییەكاندا بــە كــوردی بــوون ،هەرچەنــدە ئــەز خــۆم هیــچ كێشــەیەكم لەگــەڵ زمانی
عەرەبــی نەبــوو ،چۆنكــە هــەر لــە منداڵییەكــی زووەوە بــە عەرەبــی و فارســی راهێرنابووم،
لــێ هەســتم بــەوە كــرد كــە قوتابیــی كــورد لــە زمانــی زگامكــی خــۆی بێبەشــەو ئەمــەش
بــووە بەهــۆی ســەركوێركردنی و پاشخســتنی لــە مافــی فێربــوون ،كــە مافــی هەمــوو
مرۆڤێكــە ،بــێ جیــاوازی ،تەنانــەت مامۆســتایانی كوردیــش ،كــە ژمارەیــان یەكجــار كــەم
بــوو ،ئەوانیــش ناچارمابــوون بــە عەرەبــی قســە بكــەن لەگەڵــان .جــا ئەگەرچــی منداڵیش
بــووم ،ئەمــەم هــەر بــەالوە شــتێكی ســەیر و ســەمەرەبوو ،چۆنكــە لــە شــاری ســلێامنی
ئــەو رۆژانــەدا تەنــێ بــە كوردیــی قســە دەك ـرا و عەرەبزمانیــش ئەگــەر تاكوتــەرا وەك
مووچەخــۆری میــری رەوانــەی ســلێامنی نەكرانایــە ،ئــەوا عــەرەب بــە دەگمــەن رێیــان
دەكەوتــە شــار .مندااڵنــی ئــەو مووچەخــۆرە عەرەبانــەش ،لــە قوتابخانــە ســەرەتاییەكاندا،
بــە كوردیــی دەیانخوێنــد و فێــرە كوردیــش دەبــوون .لەبــەر ئــەوە قوتابخانــەی نێوەندیــم
وەك شــارێكی دی ،كــە ســلێامنی نەبــێ ،دەهاتــە بەرچــاو .كــە هاوقوتابییەكانیشــم لــە
زمانــی پەرتۆكــەكان و وانــەی مامۆســتاكان نەدەگەیشــن ،بــە زۆری هانایــان دەهانــی
بۆمــن ،تاوەكــو دەقــە عەرەبییەكانیــان بــە كــوردی تێبگەیێنــم .ئەمــەش وای لــە مــن كــرد
كــە ئــاوات بخــوازم رۆژێــك لــە رۆژان ،خــۆم ببمــە مامۆســتا بــۆ ئــەوەی بتوانــم بــە كــوردی
وانەبڵێمــەوە .هــەر ئەمــەش بــوو بیــری منــی بــەالی چوونــە كۆلێــژی بــەرزی فێركــەران
(دار املعلمیــن العالیــة) دا بــرد .شــایانی باســە ،ئــەو دەمــە لــە هەمــوو عێراقــدا یــەك
زانســتگە هەبــوو لــە شــێوەی چەنــد كۆلێژێكــی ســەربەخۆدا ،بۆیــە پــاش تەواوكردنــی
قوتابخانــەی دوانێوەنــدی (بەشــی زانســت) چوومــە كۆلێــژی بــەرزی فێركــەران كــە
نێوەكــەی كرابــوو بــە “كۆلێــژی پــەروەردە” و لــە بەشــی فیزیــك بوومــە خوێنــدكار .ئــەم
بەشــە ،لــە ســێ ســاڵی یەكەمیــدا لــە پــاڵ فیزیكــدا ،مامتاتیكــی بــەرز و كیمیــا و پــەروەردە
و عەرەبــی و ئینگلیــزی و دەروونناســی و فەلســەفەی تێــدا دەخوێنــدرا .ســاڵی چوارەمیــش
دانرابــوو بــۆ خوێندنــی فیزیــك بــە خەســتی و راهێنانــی خوێنــدكار لەســەر وانــە گوتنــەوە
لــە قوتابخانەكانــی بەغــدادا .تەواویــی پەرتۆكەكانــی خوێنــدن بــە زمانــی ئینگلیــزی بــوون.
تــازە مامۆســتا عەرەبــەكان خەریكــی ئەوەبــوون چەنــد پەرتۆكێكــی ســەرەتایی لــە بــارەی
كیمیــاوە بــە عەرەبــی ئامادەبكــەن.
مامۆســتاكانی كۆلێژەكــە بــە زۆریــی عــەرەب بــوون ،لەوانــەی لــە ئەمریــكا و ئەوروپــا
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خوێندنیــان تەواوكردبــوو .چەنــد مامۆســتایەكی ئینگلیــز و كەنەدایــی و ئەڵــان و
ســێ مامۆســتای كــورد لــەوێ بــوون .یەكێكیــان ناجــی عەبــاس كەركووكــی بــوو كــە لــە
جۆگرافیــادا لــە زانســتگەیەكی ئەمەریــكا ماســتەری وەرگرتبــوو .ئــەوی دیــش ســەدیق
ئەترۆشــی بادینانــی بــوو كــە لــە جۆگرافیــادا لــە ئینگلتــەرە دوكتــۆرای هێنابوو ،بــەاڵم وەك
تۆماركــەر (مســجل) دامەزرابــوو .سێیەمیشــیان كچێــك بــوو نێــوی لەمیعــە عەســكەری
بــوو ،لــە بنەماڵــەی عەســكەرییەكان و ،خزمــی شــەهید فەریــق بەكــر ســیدقی عەســكەری
بــوو .ئەمیــان ماســتەری لــە زمانــی ئینگلیزیــدا لــە ئەمەریــكا هێنابــوو .دوكتــۆر ســەفا
خلووســیش هەبــوو كــە خانەقینــی بــوو ،دوكتــۆرای زمانــی عەرەبــی هەبــوو ،بــەاڵم خــۆی
بــە كــورد نەدەدایــە قەڵــەم .ئێــدی ئــاو بێنــە و دەســت بشــۆ.
راگــری كۆلێژەكــەش تەحســین ئیرباهیــم نێوێــك بــوو ،تركامنێكــی تۆرانــی و زوڕنــاژەن
بــۆ بنەماڵــەی شــا فەیســەڵ و ،بــۆ خۆشــاردنەوە و بــەدرۆ ،خــۆی بــە دۆســتی عەرەبــە
ناسیۆنالیســتەكان پێشــاندەدا .ژمــارەی خوێندكارانــی كوردیــش لــە بیســت دانــە
تێنەدەپــەڕی ،ئەمــە لــە كاتێكــدا ژمــارەی خوێندكارەكانــی كۆلێژەكــە ،خــۆی لــە 400
كەســێك دەدا.
بەمــە رێــژەی خوێندكارانــی كــورد دەبــووە نێزیكــەی  ،5%هــۆی ئەمــەش ،ســەرەڕای
نەزانینــی زمانــی عەرەبــی ،ســەبارەت بــەوە بــوو كــە حكوومەتــی عێ ـراق قوتابخانــەی،
بەتایبەتــی نێوەنــدی و ،دوانێوەنــدی لــە كوردســتاندا بەدەگمــەن دەكــردەوە و خەڵكــی
كوردســتانیش لەبــەر هــەژاری نەیاندەتوانــی منداڵیــان بنێرنــە بەغــدا بــۆ خوێنــدن.
ئــەوەی هــەر زوو ســەرنجی منــی راكێشــا ئەوەبــوو ،كــە كردنــی خوێنــدن بــە كــوردی لــە
قوتابخانەكانــی كوردســتاندا ،لــە پــاڵ بوونــی دەســەاڵتێكدا بــۆ جێبەجێكردنــی ئــەو كارە،
نــەك هــەر پێویســتی بــە نووســینی زانســتەكان بــە زمانــی كــوردی هەیــە ،كــە ئــەو دەمــە
هیــچ پەرتۆكێكــی زانســتی بــە كــوردی نەبــوو ،بەڵكو بەر لــەوە ،پێویســتیی بــە پێگەیاندنی
كادری زانســتییە ،واتــە مامۆســتای پســپۆر .بــۆ ئەمــەش دەبــوو بەشــێك هەبــێ بــۆ زمانــی
كــوردی لــە زانســتگە ،كــە نــە تەنــێ مامۆســتای زمانــی كــوردی بەرهەمبێنــێ ،بەڵكــو
خوێندكارانــی كــوردی بەشــەكانی دیكــەش بتوانــن گــوێ لــە وانەكانــی ئــەو بەشــە بگــرن و
كوردیزانینــی خۆیــان بەهێــز بكــەن .بــە هیــوای گەیشــتنیش بــەم ئامانجــە ،لــەو ماوەیــەدا
كــە لــە زانســتگەی بەغــدا دەمخوێنــد ،دەســتمكرد بــە خوێندنــەوەی ئــەو شــتانەی كــە
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تاوەكــو ئــەو دەمــە بــە كــوردی نوورسابــوون و ئەوانــەی دەنــوورسان ،كــە بەداخــەوە زۆر
كەمبــوون .هەروەهــا هەوڵمــدا رادەی ئینگلیزیزانینــم باشــر بكــەم .ئــەوەش نــەك هــەر
بــە خوێندنــەوەی ف ـراوان بــەو زمانــە ،بەڵكــو بــە بەشــداریكردن لــە كۆرســەكانی زمانــی
ئینگلیزیــدا كــە لــە () British Council Instituteی بەغــدا پێشكێشــدەكران بــۆ ئەوانــەی
بــە تەمــای درێــژەدان بــوون بــە خوێندنیــان لــە دەرەوەی واڵت .هــەر لــەو ســااڵنەدا
هەوڵمــدا لەگــەڵ چەنــد هەڤاڵخوێندكارێــك لێژنەیــەك دامبەزرێنیــن بــۆ پێشخســتنی
زمانــی كــوردی و ،چەنــد وتارێكیشــم بــە عەرەبــی لــە رۆژنامەكانــی بەغــدادا لــە بــارەی
زمانــی كــوردی و مافــی كــوردەوە بــۆ خوێنــدن بــە زمانــی خــۆی نووســی ،وەك رۆژنامــەی
(صــوت االهالــی) زمانحاڵــی (حیزبــی نیشــتامنیی دێمۆكراتــی) كامیــل چادرچــی و گۆڤــاری
(صــدی املســتقبل) كــە خاوەنەكــەی (رســمي العامــل) بــوو ،یــەك ژمــارەی لێدەرچــوو،
داخـرا .بــەاڵم هــەر زوو دەركــەوت بــۆم كــە زۆربــەی خەڵــك ئەمەیــان بــە (خەیاڵپــاوی)
دەدایــە قەڵــەم و دەیانگــوت“ :نــە زانســت بــە زمانــی كــوردی دەنوورسێتــەوە ،چۆنكــە
ئەوەتــە عەرەبــەكان خۆیــان ئەوەیــان پێناكــرێ و ،نــە خوێندنیــش دەكرێتــە كــوردی و ،نــە
بەشــی كوردیــش لــە زانســتگە دادەنــرێ” .لەگــەڵ ئەوەشــدا پشــتم ســارد نەبــووەوە .كــە
خوێندنەكــەم لــە زانســتگە بــە پلــەی لیســانس لــە فیزیكــدا تەواوكرد و لــە كەركــووك بووم
بــە مامۆســتا ،یەكەمیــن پەرتۆكــی فیزیــك و جەبــرم بــە كــوردی نووســی و ،ژمارەیەكــی
بەرچــاو زاراوەی زانســتیم ،بــە تایبەتــی ،بــۆ مامتاتیــك و فیزیــك داهێنــا و ،چاوەڕوانــی
هەلێكــی لەبــارم دەكــرد.
ئــەو هەلــە لەبــارە ،لەگــەڵ كودەتای ســوپایی لــە  14تەممــووزی 1958دا بە ســەرۆكایەتیی
ژەنــەڕاڵ عەبدولكەریــم قاســم و بەشــداریكردنی چەنــد ئەفســەرێكی كورد هاتە پێشــەوە،
هــەر چەنــد رۆژێــك دوای داخۆیانیكردنــی كۆمــاری عێــراق ،بیــر خەرەوەیەكــم بــە
عەرەبــی نووســی ،وەك رێوشــوێن دانانێــك بــۆ چاكســازیی كاروبــاری خوێنــدن و رەوتــی
رۆشــبیریی و بارودۆخــی پیشــەیی وانەگوتنــەوە و مافــی مامۆســتایان ،چ لــە كوردســتان
و چ لــە عێراقــدا .یەكێــك لــە داخوازییــەكان تەرخانكردنــی كورســییەك بــوو بــۆ زمانــی
كــوردی و وێژەكانــی ئــەم زمانــە لــە زانســتگەی بەغــدا (وێنەیەكــی ئــەو بیرخەرەوەیــە بــە
كــوردی لــەم ژمارەیــەی رووداودایــە) ئــەز لــەو ســەردەمەدا لــە قوتابخانــەی نێوەندییــی
زوبێــر (بــەرسە) مامۆســتا بــووم ،چۆنكــە ســاڵێك لەوەبــەر (بــە فەرمانــی بەڕێوەبەرانــە -
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أمــر اداري) لــە قوتابخانــەی دوانێوەندیــی موســەڵاڵی كەركووكــەوە دوورخرابوومــەوە بــۆ
قوتابخانــەی نێوەندیــی زوبێــر (كــە هۆ و درێژەی ئەم باســەم لە پێشــگۆتنی (وشــەنامەكی
ئێتیمۆلۆژیــای زمانــی كــوردی ،چاپــی ئەلیكرتۆنــی 2008دا نووســیوە) .بــەاڵم لــەو رۆژانــدا،
پشــووی هاویــن بــوو ،گەڕابوومــەوە ســلێامنی .خــۆم وەك یەكەمیــن كــەس بیرخەرەوەكەم
واژۆكــرد و ،لــە ســلێامنی و كەركــووك و هەولێــر پێشــانی چەنــد هەڤاڵاممۆســتایەكەم دا
و ،ئەوانیــش پــاش ئــەوەی چەنــد پێشــنیازێكی كەمیــان خســتەڕوو ،بەتێكــڕای دەنــگ
وەرگیــرا .ئەوجــا دەســتبەجێ بــردم بــۆ بەغــدا و ،لــە وەزارەتــی پــەرەردەو زانیــاری،
پێشــكێش بــە وەزیــری پــەروەردەو فێركاریــی (الرتبیــة والتعلیــم) دوكتــۆر جابــر عومــەرم
كــرد ،كــە لــەوە پێــش یەكرتیــان دەناســی ،چۆنكــە كاتێــك كــە لــە كولێــژی پــەروەردە
خوێندكاربــووم ،ئــەو ،بابەتــی “پــەروەردە لــە واڵتــە عەرەبییەكانــدا”ی وەك وانــە بــە ئێمــە
دەگوتــەوە .جابــر عومــەر عەرەبێكــی ســوننی كۆنــە نــازی بــوو ،بــەاڵم لەبەرئــەوەی دژ
بــە ئیمپریالیزمــی بەریتانیــا و رژێمــی عێ ـراق لــە ســەردەمی شافەیســەڵدا بــە ئاشــكرا و
بــێ تــرس قســەی دەكــرد ،لەالیــەن ئەوانــەوە كــە خۆیــان بــە “پێشــكەوتنخواز” دەزانــی
و تەنانــەت “چەپەكان”یــش رێــز دەگیــرا لێــی .ئــەم كابرایــە سەردەســتەی ئەوانەبــوو
كــە بەئاشــكرا نەدەیانگــوت نابــێ بــە كــوردی بخوێنــدرێ ،بەڵكــو دەیانگــوت“ :چــۆن
خوێنــدن بكــرێ بــە كــوردی ،لــە كاتێكــدا هیــچ زانســتێك بــە كــوردی نەنــوورساوە تــا وەكــو
ئێســتە” .كــە بەرهەمەكانــی خۆمــم لــە بــارەی فیزیــك و ،مامتاتیكــەوە بــە كــوردی خســتە
بەردەمیــان و تێمگەیانــدن كــە لــە پەرتۆكــە عەرەبییەكانــی خۆیــان كــە كۆپــی ســەرچاوە
ئینگلیزییەكانــن ،گەلێــك گونجاوتــرن ،بێدەنــگ بــوون ،بــەاڵم لــە دووژمنایەتیكــردن
وازیاننەهێنــا .هــەر ئــەو رۆژەی كــە بیڕخەرەوەكــەم بــرد بــۆ وەزارەت ،لــە رێــی عەقیــد
فەتــاح شــاڵییەوە ،كــە خەڵكــی ســلێامنی و یەكێكبــوو لــەو ئەفســەرانەی لــە كودەتــای
تەممــووزدا بەشــداربوو و دوایــی بــووە ئەندامــی “دادگــەی گــەل“ و ســەردانی
دووكانەكــەی (ئوســتاد) بەشــیر موشــیری دەركــرد ،نــارد بــۆ قاســم .هــەر ئــەو رۆژەش
خێ ـرا كردمــە كــوردی و بەیارمەتــی هاوڕێــی منداڵــی و هەڤاڵپیشــەم دوكتــۆر عێزەدیــن
مســتەفا رەســووڵ ،كــە هــەر لــە ســەرەتای داخۆیانیــی كۆمــارەوە ،لــە بەشــی كوردیــی
رادیــۆی عێراقــدا كاریدەكــرد ،كاتــم وەرگــرت و خوێندمــەوەو ،خەڵكەكــەش لــە كوردســتان
و لــە بەغــداوە بەتەلگورافنــاردن بــۆ كار بەدەســتان پشــتگیریی داخوازییەكەیــان كــرد
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بەشیر موشیر بە دڵگەرمییەوە پشتیوانی یادداشتەكەی كرد

و بــووە داخوازییەكــی جەمــاوەری .هــەر ئــەو ئێوارەیــەش لەگــەڵ عێزەدیــن بردمــان
بــۆ رۆژنامــەی (البــاد) و بــۆ ســبەینێ و  ،بەرەزامەندیــی چاودێریــی ســوپایی (الرقابــە
العس��كریة) باڵوكرای��ەوە لــە ژێرــ س��ەرنێوی (الحق��وق الثقافی��ة للمواطنی��ن األكرــاد) واتــە
(مافــە خوێندەوارییەكانــی هاونیشــتامنە كــوردەكان) دا .هــەر لــەو كاتەشــدا بەشــێوەی
نامیلكەیەكیــش چاپمكــرد .لێــرەدا بــە پێویســتی دەزانــم ئــەوە بێــژم كــە ئــەم رۆژنامــەی
(البــاد)ە خاوەنەكــەی رۆفاییــل بوتتــی (روفائیــل بطــی) بــوو ،لــە كۆتایــی ســییەكانی
ســەتەی رابــردووەوە لــە بەغــدا دەرچــووە .بوتتــی عەرەبێكــی دیانــی خەلكــی مووســڵ و
شــۆڤێنییەكی دژ بــە كــورد بــوو ،كــە جارێــك لــە ســەرەتای ســییەكاندا لــە رۆژنامەكەیــدا،
كــوردی بــە “الشــعب املــارد” (گەلــی ســەربزیۆ) نیۆبردبــوو ،ســەردەمانێكیش وەزیــر
بــوو لــە دەوڵەتــی شانشــینی عێراقــدا .هــەر ئــەو بــوو كــە گۆڤــاری (صــدی املســتقبل)
ی داخســت .بــەاڵم هــەر لەگــەڵ كودەتــای تەممــووز روویــدا ،یەكســەر  180پلــە گێــڕی
گــۆری و رۆژنامەكــەی كــرد بــە زمانــی حاڵــی چەپییــەكان و ،كۆمۆنیســتەكانیش كــە ئــەو
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دەمــە هێشــتا رۆژنامــەی خۆیــان نەبــوو ،بــە ناچــاری ،وتارەكانیــان لە وێــدا باڵودەكــردەوە.
جــا لەبــەر ئــەوەی جێیەكــی دیكــە نەبــوو بیرخەرەوەكەمــان باڵوبكاتــەوە ،بردمانــە
ئــەوێ .هــەر بــۆ رۆژی دوای دەرچوونــی لــە رۆژنامەكــەدا ،عەقیــد عەبدولســەالم عــارف،
كــە وەزیــری نێوخــۆ و جێگــری قاســم بــوو ،واتــە كەســی دووەمــی رژێــم و كابرایەكــی
شــوڤێنی عــەرەب و مێشــك هیشــك بــوو ،رۆژنامــەی (البــاد)ی لەســەر باڵوكردنــەوەی
ئــەو بیرخەرەوەیــە داخســت و كەوتــە دووژمنایەتیــان ،كۆمۆنیســتەكانیش لەبــەر ئــەوەی
“رۆژنامەكەیــان” داخرابــوو ،كەوتنــە ســەركۆنە كردمنــان ،كــە گوایــە جــارێ كاتــی ئــەوە
نییــە و” كۆمارەكەمــان ســاوایە” و “ئیمپریالیــزم خەریكــی كەینــو بەینــە لــە دژی”  ،ئەمــە
لــە كاتێكــدا یــەك دووســاڵێك لەوەبــەر باســی “مافــی بریــاری چارەنووســی كــورد بــە
دەســتی كــورد” یــان دەكــرد بــە “مافــی ســەربەخۆییی كوردستان”یشــەوە .پارتییەكانیــش،
خــوا هەڵناگــرێ ،لــەوان تووندوتێژتــر كەوتنــە وێزەمــان ،نــەك لەبــەر ئــەوەی كارەكەمانیان
بەبــاش نەدەزانــی ،بەلكــو دەیانگــوت “ئەمانــە خۆبەســەری و بــێ پرســی هیــچ الیەنێــك
ئەمەیــان كــردووە” .واتــە ،بۆیــە لــە دژی كارەكــە بــوون ،كــە خۆیــان نەیانكردبــوو ،یــان بــە
فەرمانــی وان نەكرابــوو ،چۆنكــە خۆیــان بــە “پێشــڕەو”ی كــورد دەزانــی و  ،مافــی كردنــی
كارێكــی وایــان بــە خەلكــی دیكــە كە ســەر بــەوان نەبــوون ،رەوا نــەدەدی ،خۆشــیان كاری
وایــان لــە دەســت نەدەهــات .هێــژای گۆتنــە مامۆســتا برایــم ئەحمــەد كــە ئــەو دەمــە لــە
ســەركردایەتیی “پارتــی” دا بــوو ،چووبــووە دووكانەكــەی (ئوســتاد) بەشیرموشــیر و لەبــەر
ژمارەیەكــی زۆر لــەو كوردانــەدا كــە لــەوێ بــوون گوتبــووی “ئــا ئەمەیــە لــە پشــتەوەو
دزانــە تێرسەوانــدن ...،ئــەم كارە قــۆرە عەبدولســام عارفــی زۆر تــووڕە كــردووەو ئەوجــا
چــۆن داوای مافــی كــورد دەكــرێ لێــی؟ ئوســتاد پێگوتبــوو :ئەتــۆ یاغنیشــیت .جەمالەدیــن
و برادەرەكانــی ئازایانــە هاتوونــە دەســت .جــا ئەگــەر عەبدولســام ئــەو مافــە كەمــە بــە
كــورد نــەدا ،دەبــێ ئەتــۆ چاوەڕوانــی چــی بیــت لێــی؟”.
بێجگــە لــە مانــەش ،زەعیــم روكــن نــازم تەبەقچەلــی كــە كابرایەكــی تۆرانــی و كــورد
دووژمــن و  ،لــەو ســەردەمەدا فەرمانــدەی فیرقــەی دووی عێـراق بــوو ،كــە مەڵبەندەكــەی
كەركــووك بــوو ،لــە رۆژی 1958/9/9دا نامەیەكــی “زۆر نهێنــی و تایبەتــی” لەژێــر
ســەرنێوی” زۆرانگرتــن لــە نێوچــەی فیرقــەی دوودا” ،نووســیبوو بــۆ “بەڕێوەبــەری
هەواڵگوازاریــی ســوپایی “ (مدیــر االســتخبارات العســكریة) لــە بــارەی بیرخەرەوەكــەی
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ئێمــەوە (كۆپێیەكــی ئــەو نامــە نهێنییــە ،كــە لــە بیرەوەرینامەكانــی نــازم تەبەقچەلییــەوە
وەرگیــراوە ،لــەم ژمارەیــەی رووداو دا دەخرێتــەڕوو) .تەبەقچەلــی لــەو نامەیــەدا
گوتبــووی ئــەم كارەی مامۆســتاكانی كــورد “داخۆیانیــی” بووەیەكــی (كیــان) رامیاریــی
كوردســتانە” و گوتبــووی “لــە بەرژەوەندیــی (عێراق)نییــە” بەڕێوەبەرێتیــی زانیاریــی
كوردســتان “دامبــەزرێ” و “راســتیش نییــە مەڵبەندەكــەی كەركــووك بــێ” .ئەمەشــی
بــە “توواندنــەوەی” گەلەكانــی دیكــە” دابــووە قەڵــەم ،هەروەهــا بــە “هەوڵــدان بــۆ
دەســتگرتن بەســەر نەوتــی كەركووكــدا”.
كــورت و كرمانجــی ،خوێنــان لــە هەمــوو الیەكــەوە كرابــووە كاســە و ،چاوەڕوانــی گرتــن
و زیندانــی و ســەرتێدا چوومنــان دەكــرد ،بــەاڵم خۆشــبەختانە رۆژگار بەدڵــی عەبدولســەالم
عارفــی چەكمــەڕەق و نــازم تەبەقچەلــی تۆرانــی و پێشــكەوتنخوازی ســاختە و رێبەرانــی
فشــە كوردایەتــی نەچــوو بەڕێــوە ،لەكاتــی ئــاژاوەی عەقیــد شــەوافدا لــە مووســڵ،
دەركــەوت كــە نــازم تەبەقچەلــی لەگــەڵ بەعســییەكان و نارسیســتەكان هاوبەشــی
پیالنگێــڕان بــووە ،بەنیــازی كودەتــا لــە دژی قاســم و نووســاندنی عێــراق بــە كۆمــاری
عەرەبیــی ســووریا و میــرەوە .ئەوەبــوو شــەواف لــە مووســڵ كــوژراو ،نــازم تەبەقچەلــی
گیـراو ،پــاش دادگەییكــردن ،فەرمانــی مەرگــی بەســەردا درا و ،فەرمانەكــەش جێبەجێكـرا،
پــاش ئــەوەش عەبدولســەالم عــارف كــە لەســەر كارەكــەی البـرا بــوو و كرابــووە ســەفیری
عێـراق لــە ئەڵامنیــا ،ئەویــش بەنیــازی كودەتــا لــە دژی قاســم ،بــە دزییــەوە گەڕابــووەوە
بەغــدا ،بــەاڵم لــە فڕگــەی بەغــدا دەســتگیركراو ،پــاش دادگەییكــردن و فەرمانــی مــەرگ
بەســەردادان ،قاســم (لەبــەر خاتــری كۆنــە هاوڕێیەتــی) چــوو لە زینــدان هێنایــە دەرەوەو
بــردی بــۆ ماڵەكــەی خــۆی و ،لەوێــدا دەستبەســەریكرد ،تاوەكــو ئەویــش دوایــی هەلــی
بــۆ هەلكــەوت و كۆتایــی بــە ژیانــی قاســم و رژێمەكــەی هێنــا.
هێــژای گۆتنــە ،پــاش ئــەوەی قاســم ئەفســەرە هاوكارەكانــی خــۆی سەرشــۆڕ و بێدەنــگ
كــرد و ،بەیارمەتــی كۆمۆنیســتەكان و خۆپێشــاندانی یــەك ملوێنیــان لــە شــەقامەكانی
بەغــدادا بــۆ پشــتگیریی قاســم و دەستوەشــاندن ،ناحەزەكانــی قاســمیان دەمكــوت كــرد،
قاســمیش ماوەیــەك چــاوی پۆشــی لێیــان و ،ئێــدی هەرچــی هەلپەرســت و مشــەخۆرو
گەمــژە هەبــوو ،خۆیــان بــە كۆمۆنیســیتەكانەوە هەلپەســاردو ،ئەوانیــش لــە كورتبینیــی
خۆیــان ،شــانازییان بــەم رەشــە گۆشــتەوە دەكــرد و ،بــە “جەمــاوەری تێكۆشــەر”یان
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نەقیب مەدحەت موفتی ،كامیل ژیر ،د .محەممەد نوری عارف ،جەمال نەبەز ،د.عەلی تۆفیق،
ئوستاد بەشیر موشیر ،هەژار موكریانی 1960/1/8 -
وێنەكە لە فیلمی دیكۆمێنتاری ( بلیمەت ) وەرگیراوە ،كە لەالیەن سیروان رەحیم ئامادەكراوە

دەدایــە قەڵــەم .ئەمــەو ،گوێڕایەڵیكردنیــان بــۆ فەرمانەكانــی رژێمــی ســۆڤێت ،تووشــی
گەلێــك هەڵــەی گەورەوگرانــی كــردن و بــە زیانــی خۆیــان و نەتــەوەی كــورد و گەلــی
عێـراق تەواوبــوو .ئەمــە لەكاتێكــدا كــە پارتــی كۆمۆنیســتی عێـراق لــە ســوپا و پۆلیــس و
حكوومــەت و ســەر شــەقام هێزێكــی وا گەورەیــان هەبــوو ،دەیانتوانــی قاســم لەســەر كار
البــدەن و خۆیــان حكوومەتێــك دامبەزرێنــن كــە خەڵكــی كوردســتانیش و عێراقیــش لــە
خۆیــان رازیبكــەن ،بــەاڵم ســەركردەكانیان بــە قســەی ســەركردە دیكتاتۆرەكانــی یەكێتیــی
ســۆڤێت جوواڵنــەوە كــە خەریكــی رێككەوتــن بــوون لەگــەڵ ئەمریــكاو ئەمریــكاش
نەیدەویســت كۆمۆنیســتەكان لــە عێــراق بێنــە ســەر كار ،تاوەكــو بەعســییەكان بــە
یارمەتــی  CIAو ئینتلیجەنــس سێرڤیســی بەریتانیــا هاتنــە ســەركار و گــۆالوی خوێنیــان
لــە كۆمۆنیســتەكان و كــورد دروســتكرد.
كــە لــە هاوینــی 1958دا هەوڵمــدا كارەكــەم لــە قوتابخانــەی نێوەندیــی زوبێــرەوە
بگێڕدرێتــەوە شــوێنی پێشــووی لە كەركووك ،كۆمۆنیســتەكان كە لــە ( وەزارەتی پەروەردەو
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فێــركاری)دا زۆر دەســتیاندەڕۆیی ،بــە تایبەتــی ئــەو ســەردەمەی كــە بــە ســەردەمی
“لێشــاوی كۆمۆنیســتەكان” و لــە كوردســتاندا بــە ســەردەمی “لرفەكــە” بەنێوبانگبــوو،
رێگرییانكــرد و هەوڵەكــەم ســەرینەگرت  .لــە ئەنجامــدا خزمەتەكــەم وەك مامۆســتای
قوتابخانــە ،بەشــێوەی خواســتەمەنی(اعارە) گوێزرایــەوە بــۆ قوتابخانــەی دوانێوەندیــی
جەعفەرییــە لــە بەغــدا كــە قوتابخانەیەكــی شــیعەكان بــوو و ،بــە “دوانێوەندیی مۆســكۆ”
نێویدەركردبــوو ،چۆنكــە زۆربــەی قوتابییەكانــی كۆمۆنیســت بــوون .لــەم قوتابخانەیــەدا،
ژمارەیەكــی زۆر كــوردی فەیلــی هەبــوون ،هــۆی ئەمــەش ئەوەبــوو ،كــوردە فەیلییــەكان
رێیاننــەدەدان دوانێوەندیــی خۆیــان هەبــێ .لەگــەڵ ئەوەشــدا ،بوونــم لــە بەغــدا هێنــدەك
الیەنــی ئەرێنــی هەبــوو ،بەتایبەتــی ،توانیــم زوو زوو ئاگاداربــم لــەو كارانــەی كــە لــە
پێتەخــت روویانــدەدا .لــەم ماوەیــەدا ویســتم بــە كــوردە فەیلییەكانــی قوتابخانــەی
جەعفەرییــە وانــەی كــوردی بڵێمــەوە و ،بەڕێوەبــەری قوتابخانەكــەش حەســەن زەلزەلــە
رازیبــوو ،بــەاڵم كاربەدەســتی بەرنامــەی قوتابخانــەكان لــە وەزارەت ،دوكتــۆر ســەدیقی
ئەترۆشــی ،كــە رەنگــی كۆمۆنیســتی لــە خــۆی دابــوو ،رازینەبــوو .هەرچــی دامەزراندنــی
(بەرێوەبەرێتیــی زانیاریــی كوردســتان)ە ،ئــەوا شــەڕی حیزبحزبێنــەی نێــوان ،پارتــی
كۆمۆنیســتی عێـراق و پارتــی دیمۆكراتــی كوردســتان رێینــەدا ،ئــەو بەڕێوەبەرێیتییــە بــەو
شــێوە دامبــەزرێ كــە ئێمە دەمانویســت .چۆنكە كۆمۆنیســتەكان لــە كوردســتان ،بەتایبەتی
ســلێامنی لــە خۆپێشــاندانی جەماوەرییانــدا دەیانقیژانــد“ :نامانــەوێ مەعاریفــی قلیاســان
( ســەرنج :داخوازیــی ئێمــە مەعاریــف  -زانیــاری  -كوردســتان بــوو ) .لەبــەر ئــەوە قاســم
لەجیاتــی ئــەوە (بەڕێوەبەرێتیــی خوێندنــی كــوردی -مدیریــە الدراســات الكردیــە)ی
دامەزرانــدو مەڵبەندەكەشــی خســتە بەغــدا ،نــەك كەركــووك ،تاوەكــو لــە ســەر كاریــش
مــا ،خوێندنــی لــە قوتابخانــە نێوەندییــەكان و دوانیۆەندییەكانــدا نەكــرد بــە كــوردی.
بــەاڵم زمانــی كــوردی لــە قوتابخانــەی مامۆســتایانی ســەرەتایی لــە هەمــوو عێراقــدا بــووە
دیوانــی (رەســمي) .لەگــەڵ ئەوەشــدا ،دەزگەیەكــی نــوێ بــۆ خوێندنــی كــوردی هاتەكایــە،
كــە لەوەوپێــش نەبــوو ،ئەمــەش جــۆرە دەســتكەوتێك بــوو بــۆ ئــەو دەستپێشــكەرییەی
كردبوومــان.
ئەوجــا بــۆ دامەزراندنــی بەشــی زمانــی كــوردی لــە زانســتگەی بەغــدا ،كاربەدەســتانی
وەزارەتــی پــەروەردەو فێركاریــی ،منجــە منجــی ئەوەیــان دەكــرد ،كــە گوایــە كەســێكی
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وانییــە لــە زانســتگەیەكدا زمانــی كــوردی خوێندبــێ و باوەڕنامەیەكــی ماســتەر ،یــان
دوكتــۆرای لــەو بابەتــەدا وەرگرتبــێ و بكــرێ بــە مامۆســتای ئــەو بەشــە .راســتە لــەو
ســەردەمەدا ،زمانــی كــوردی لــە زانســتگەی ســۆربۆن(پاریس) و زانســتگەی لێنینگ ـراد و
مۆســكۆ(یەكێتیی ســۆڤێتی جــاران) دەخوێنــدران ،بــەاڵم نــەك وەك بەشــێكی ســەربەخۆ،
بەڵكــو لــە ســنووری خوێندنــی رۆژهەاڵتناســیدا .جــا لەبەرئــەوەی پێــش ســەردەمی قاســم،
عێ ـراق هیــچ پێوەندییەكــی دیپلۆماســی و بازرگانــی لەگــەڵ یەكێتیــی ســۆڤێت نەبــوو،
خوێنــدكار نەدەنێــردران بــۆ ئــەو واڵتــە ،بــەاڵم پــاش ئــەوەی لەســەردەمی قاســم بــەوالوە
رێكرایــەوە ،گەلێــك خوێنــدكار چوونــە ســۆڤێت و لــە زمانــی كــوردی و مێــژووی كــورددا
دوكتۆرایــان هێنایــەوە .عەرەبــە شۆڤێنیســتەكان بیانــووی ئەوەیــان دەهێنایــەوە كــە
پســپۆری زمانــی كوردیــی خــاوەن باوەڕنامــە نییــە .خــۆ نەشــدەكرا لــە بەغــدا ســااڵنێك
كارەكــە دوابخــرێ تاوەكــو خوێنــدكارەكان لــە ســۆڤێت باوەڕنامــە دەهێننــەوە ،لەگــەڵ
ئەوەشــدا ناهومێــد نەبــووم و لــە پــڕ تروســكەیەكی هیــوا دەركــەوت .ئەمــەش ئەوەبــوو
كــە دوكتــۆر عەبدولجەبــار عەبدوڵــا بــووە ســەرۆكی زانســتگەی بەغــدا ،كــە بــە فەرمانــی
دەوڵــەت لــە یەكگرتنــی كۆلیــژەكان پێكهــات .دوكتــۆر عەبدولجەبــار عەبدوڵــا كاتــی
خــۆی مامۆســتای فیزیــك بــوو لــە كۆلیــژی پــەروەردە و ،فیزیكــی تیۆریــی بــە ئێمــە
دەگوتــەوە .ئــەم پیــاوە ســوببە بــوو ،خەڵكــی خــوارووی عێـراق بــوو ،لــە بــاری زاناییــەوە
فیزیكزانێكــی بەنێوبانــگ بــوو ،ماوەیــەك لــە زانســتگەی نێــوداری MITی ئەمریــكا
ئەزیســتێنتز پرۆفیســۆر بــوو ،مرۆڤێكــی دێمۆكـرات و كــورد دۆســت بــوو .ناسیاوەتیشــان
لەگــەڵ یــەك زۆر خــۆش بــوو ،دەیزانــی كــە خەریكــی خزمەتكردنــی زمانــی كوردیــم و،
دەمــەوێ كــوردی ببێتــە زمانــی زانســت و ،وتــاری منیشــی لــە رۆژنامەكانــی بەغــدادا
خوێندبــووەوە .بەتایبەتــی ،ئــەو وتــارەی لــە بــەر پێچدانــەوەی ســەركردەیەكی نــارساوی
بەعــس (ریــاض طــه) ،كــە لــە (صــوت االهــايل) دانووســیبووم و ،دەنگێكــی گــەورەی
دایــەوە .كــە بــووە ســەرۆكی زانســتگە ،چوومــە الی بــۆ پیرۆزبایــی و ئەویــش پیرۆزبایــی
بیرخەرەوەكەمانــی كــرد لێــم كــە لــە (البــاد) دا بەرچــاوی كەوتبــوو .لەگــەڵ مامۆســتا
عەبدولجەبــار باســی پێویســتیی بوونــی بەشــی كوردیــی زانســتگەی بەغــدام كــرد .ئەویش
زۆر بــە دڵــی بــوو و گوتــی” دڵنیابــە كــە بەشــی زمانــی كــوردی دادەمــەزرێ و كەســیش
ناتوانــێ لــە دژی بوەســتێ و ،تــۆش دەتوانیــت لــەوێ خەریكــی خزمــەت بیــت” .گوتــم”:
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مامۆســتای بەڕێــز ،زۆر سوپاســت دەكــەم ،بــەاڵم ببــوورە لێــم كــە ئــەز نامــەوێ هیــچ
كارێــك وەك كاربەدەســت لــەوێ بگرمــە دەســت ،چۆنكــە لێــرەدا مەبەســتم ئــەوە نەبــووە
و نییــە بــۆ خــۆم پایەیەكــم دەســتبكەوێ” .لــە كورتــی بیبڕمــەوە ،نێــوی چەنــد كەســێكم
پێگــوت كــە بــۆ ئــەو كارە دەســتدەدەن ،لەوانــە :جەمیــل رۆژبەیانــی ،عەبدوڵــا گــۆران،
رەفیــق حیلمــی ،ئەحمــەد هــەردی ،گیــوی موكریانــی ،عەلالدیــن ســوجادی و ئەنــوەر
مایــی كــە هێندێكیانــی دەناســی.
مامۆســتا عەبدولجەبــار گوتــی ،بــۆ ســاڵی نوێــی خوێنــدن  1959بەشــی زمانــی كــوردی
دەكرێتــەوە و كرایــەوە .هەروەهــا مامۆســتا عەبدولجەبــار گوتــی :ئێــوە نابــێ بەبەشــێكی
زمانــی كــوردی دابیــن بــن ،دەبــێ داوای زانســتگەیەكی كوردیــی بكــەن.
ئەمــە مێــژووی لەدایكبوونــی ئــەو بەشــەبوو ،لــەم ماوەیەشــدا كــە لــە ئەوروپــام،
پێوەندییــم بــە هەڤااڵنــی بەشــی كوردیــی زانســتگەی بەغــداوە نەپچ ـڕا ،ئەگەرچــی ئــەو
بەشــە چەنــد ئــەم بــەر و ئەوبەرێكــی لەالیــەن رژێمــی بەعســەوە پێك ـرا ،بــەاڵم هــەر
بــە پێــوە مــا .ژمارەیــەك لــەو خــاوەن دوكتۆرایانــەی كــە داوایانكردبــوو ببنــە پرۆفیســۆر،
زانســتگەی بەغــدا بەرهەمەكانیانــی دەنــاردن بــۆ مــن بــۆ نرخاندنیــان .لەوانــە :دوكتــۆر
مــارف خەزنــەدار ،دوكتــۆر عێزەدیــن مســتەفا ،دوكتــۆر ئەمیــن عەلــی موتابچــی.
ئێستەش دێمە سەر پێشنیازەكەم:
بــە بیــروڕای مــن پێویســتە بەشــی زمانــی كــوردی بكرێتــە بەشــی كوردزانســتی
(كوردۆلــۆژی) ،واتــە لــە پــاڵ زمانــی كوردیــدا ،زمانــە كــۆن و نوێیــە ئێرانییــەكان ،وەك
ئاڤێســتا و پەهلەوی و ســۆگدی و پارتی و بەلووجی و ئۆســێتی و پەشــتۆ و فارســی و چەند
زمانێكــی دی ،وەك سانســكریت و التینــی و یۆنانیــی كــۆن ،لەگــەڵ زانســتی زمانەوانیــی
هینــدۆ جەرمەنــی ،بخوێندرێــن و ،ئەمانــە بخرێنــە خزمەتــی زمانــی كوردییــەوە ،نــەك
بــە پێچەوانــەوە ،كوردیــی بخرێتــە خزمەتــی فارســییەوە ،وەك گەلێــك لــە ئینســتیتووتە
ئێرانەوانییــەكان دەیكــەن .هەروەهــا مێــژووی كــورد و جۆگرافیــای كوردســتان و ژیانــی
كۆمەاڵیەتیــی كــورد و هونــەری كــوردی و ئایینــە كوردییــەكان و ئابووریــی كوردســتان،
هەمــووی لــەو ســنوورەدا بخوێندرێــن .كاتــی خــۆی  ،بــە بەڕێــز مــام جــەالمل گــوت ،كــە
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بوونــی زانســتگەیەكی كوردزانســتی (كوردۆلــۆژی)ی ســەربەخۆ لــە كوردســتاندا زۆر
پێویســتەو بۆشــم باســكرد چــۆن بنیاتدەنــرێ .ئەویــش گوتــی “ئــەوە شــتێكی زۆر باشــەو
دەبــێ ببــێ” .بــەاڵم ئــەو بەڵێنــە بەداخــەوە ،بــوو بــە “خەونــی هۆزانــان “و نەچــووە
ســنووری كارەوە .ســەیر ئەوەیــە لــە زانســتگەكانی هەرێمــی كوردســتاندا ،زمانــی كــوردی
هەیــە ،بــەاڵم كوردزانســتی (كوردۆلــۆژی) نییــە .زمانــی كــوردی بەتەنــێ بــەس نییــە،
دەبــێ كوردزانســتی هەبــێ.
لــە كۆتایــی ئــەم وتــارەدا و بــە بۆنــەی تێپەڕبوونــی پەنجــا ســاڵ بەســەر ســەركەوتنی
ئــەم هەوڵــە پیــرۆەزەدا ،یــادی ئــەو حەفــت هەڤاڵاممۆســتایانە دەكەمــەوە ،كــە ســەرەڕای
هەمــوو شــێوە مەترســییەك ،لــە رۆژێكــدا كــە ئــەوەی لەگــەڵ “لێشــاو” و “لرفەكــە”
نەبووایە“ســەحل” یــان دەكــرد تاوەكــو گیانــی دەردەچــوو ،خۆڕاگرانــە ،بەشــداریی ئــەم
دەستپێشــكەرییەیانكرد و ،لــە هیــچ جــۆرە بەرگــری و بەرهەڵســتێك نەســڵەمینەوە .ئــەو
هەڤااڵنــەی كۆچیانكــردووە ،هــەزاران ســاو لــە گیانیــان بــێ و ،رەوانیــان شــادبێ و،
ئەوانــەی ماویشــن ،تەمەنیــان درێژبــێ و وێنەیــان فرەبــێ و ئافەرینیــان لێبــێ.
بەرلین 2009/10/15
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پرۆگرامی کوردیی رادیۆی قاهیره ،له هاوینی
1957دا چۆن دامهزرا؟
جەمال نەبەز

چهند وشهیهکی پێویست
پرۆگرامــی کوردیــی رادیــۆی قاهیــره کـه لـه هاوینــی1957دا کهوتـهکار ،بــۆ کاتــی خــۆی،
واتــه  53ســاڵ لهمهوبــهر ،رووداوێکــی رامیاریــی و فهرههنگیــی یهکجــار گرنــگ بــوو
لـه مێــژووی سـهتهی رابــردووی کــورد و رۆژههاڵتــی ناڤینــدا ،کـه رژێمـه داگیرکهرهکانــی
کوردســتانی خســته تــرس و لــهرز و شــڵهژانهوهو ،ناچاریکــردن بهگرتنهڕێــی چهنــد
کاردانهوهیهکــی وا ،کــ ه لــه ئهنجامــدا بوونــه مایــهی کهڵــک بــۆ کــورد.
ئێســته رهنگــه هێنــدهک ههبــن ،لهوانــهی لــهو ســهردهمهدا نهژیــاون ،پێیانســهیربێ،
پرۆگرامێکــی رادیۆیــی توانیبێتــی رۆڵێکــی ئــاوا گرنــگ بنوێنــێ .چۆنک ـه نازانــن ک ـه ئ ـهو
رۆژه رۆژێکــی وهک ئــهوڕۆی ئێســته نهبــوو ،کــه ئهگــهر چهنــد کهســێکی بــه ژمــاره
کـهم پێکـهوه کۆببنـهوه و ،خۆیــان نێوبنێــن “حیــزب” و بڕێــک پارهشــیان به دهســتهوهبێ،
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بەرگی ئەو نامیلكەیەی كە جەمال نەبەز بۆ جەمال عەبدولنارسی نارد

بتوانــن ببنــ ه خاوهنــی وێســتگهی رادیــۆ و رۆژنامــه و تهنانــهت تهلهڤزیۆنیــش .ئــهو
رۆژە رۆژی تهلهڤزیۆنــی ســاتهلیت و ئینتهرنێــت و فاکــس و ئیمهیــل و یوتیــووب و
فێــس بــووک و تویتــهر ،نهبــوو .شۆرشــی تهکنیکــی راگهیانــدن هێشــتا رووینهدابــوو،
رۆژێــک بــوو ک ـه رادیــۆ ،ب ـه پێچهوان ـهی؛ چاپنامــه  Presseەی ســنووردار و بهرگی ـراوی
ئــهو ســهردهمهوه ،دهزگهیهکــی ههواڵگوزاریــی زۆر گرنــگ و بــێ بهرگــر و ،تهنــێ
بهدهســت دهوڵهتــهوه بــوو .خــۆ ئهگــهر تاقمێــک ئهفســهر کودهتایهکیــان بکردایــه،
جــارێ لهپێشــدا دهچــوون دهستیانبهســهر وێســتگهی رادیــۆدا دهگــرت .ئهگــهر
گهلێکیــش شۆرشــی بکردای ـه ،ههوڵــی دهســتگرتنی بهس ـهر وێســتگهی رادیــۆدا دهدا .ل ـه
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ههمــوو عێراقیشــدا ،تاک ـه ی ـهک وێســتگهی رادیۆیــی حکوومهتیــی ههبــوو ل ـه گهڕەکــی
ساڵحییه“ســاڵهیی”بهغدا .ئــهم وێســتگهیه؛ لــه ســاڵی 1937ەوه ،رۆژانــه ،چهنــد
دهمژمێرێکــی کهمــی بــۆ زمانــی کــوردی ،ل ـه ســنوورێکی دیاریک ـراودا ،تهرخانکردبــوو.
ئێــدی لــه ههمــوو جیهانــدا ،رادیــۆی هیــچ دهوڵهتێــک پرۆگرامــی بــه زمانــی کــوردی
نهبــوو ،بــهاڵم دهوڵهتــه گــهورهکان و ،ژمارهیهکــی زۆر لــه دهوڵهتــه مامنێوهندیــی
و گچکهکانیــش ،بهرنامــهی رۆژانهیــان بــه عهرهبــی و فارســی و ترکــی ههبــوو.
کوردیــش خواخــوای ئهوهیــان بــوو ،رادیۆیــهک ،یــان رۆژنامهیــهک ،یــان تهنانــهت
کاربهدهســتێکی گچکــهی بیانــی ،نێوێکیــان بهێنــێ ،لــێ ،نێــوی کــورد لــ ه کوولهکــهی
تهڕیشــدا راســتهوخۆ نهدههێنــدرا .خــۆ ئهگــهر جاروبارێکیــش بهڕێکــهوت و ،بههــۆی
باســێکی دیکــهوه ،نێــوی بهێندرایــه ،ئــهوا ،یــان بــهچهنــد هۆزێکــی لهنێوخۆیانــدا
ناکــۆک و دوور ل ـه شارســتانێتی ،یــان ب ـه کۆمۆنیســت و نۆک ـهر و زوڕناژەنــی ســۆڤێت،
یــان بــه رێگــر و چهتــه و شــهڕانی ،دهدرانــه قهڵــهم .یهکێکــی وهک رامیــار و

ئەو پێشكێشكردنەی لە پێشەوەی نامیلكەكە كە بۆ جەمال عەبدولنارس نوورساوە
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نووسـهری نــارساوی کــورد؛ رهحمهتــی برایــم ئهحمـهد دهیگــوت “ :کـه جاروبــار رادیــۆی
عهرهبیــی بهغــدا نێوی”حنطــه کردیه“(گهمنــه کــوردی) دههێنــێ ،گهشــکه دهمگــرێ
ل ـه خۆشــیاندا” .کــورت و کرمانجــی؛ کــورد ئهســتێرهی ب ـه ئاســانهوه نهبــوو .ســنووره
دهســتکردهکانی دهوڵهتــه داگیرکهرهکانــی کوردســتان ،بهپێــی پهیامنــی فهرهنســا ـ
ئهنقــهره( ،)1921پهیامنــی ئێــران ـ ترکیــا( ،)1932-1-23پهیامنــی ساداڤا(ســهعد ئابــاد
 ،)1937پهیامنــی عێــراق ـ ترکیــا( )1946و پهیامنــی بهغــدا( ])1953کــ ه لــه دواییــدا
بــووه پهیامنی”ســهنتۆ “ [ لهســهر کــورد خڕداخرابــوون .ئــهم ســنووره ،بــه زۆر و
هێــزی چــهک بهســهر کــورددا ســهپێندراوانه ،ســهرهڕای جهنگــی ســاردی نێــوان ئــهو
دوو دژبــهرهی کــه بــه “بــهرهی ســهرمایهداری” و “بــهرهی سۆســیالیزم” نێودهبــران،
لهالیــهن هــهردوو زلهێزهکــهوه (ئهمریــکا و ســۆڤێت) و بلۆکــی هــهردوو الوه ،وهک
یــهک ،دهپارێــزدران .لــهو پارچانــهی کوردســتاندا کــه لــه بندهســتی ئێــران و تــرک و
ســوریادا بــوون ،رێن ـهدهدرا ،ی ـهک رۆژنام ـه ،یــان کاتنام ـه ،یــان تهنان ـهت پهرتۆکێــک و
نامهی ـهک ،ب ـه ئاشــکرا ،ب ـه زمانــی کــوردی دهربچێــت .ل ـه ههمــوو باشــووری کوردســتان
و عێراقــدا ،تهنــێ ههفتهنامـهی (ژیــن) ههبــوو کـه بـ ه چــوار الپـهڕهی قـهواره بچــووک
لــه ســلێامنی دهردهچــوو .گۆڤارێکــی مانگانــهی چهنــد الپهڕهییــش بهنێــوی (ههتــاو)
ەوه ل ـه چاپخان ـهی کوردســتان ل ـه ههولێــر دهردهچــوو .ک ـه ئ ـهم دووانــه ،ههردووکیــان،
وێــژەی بــوون .دهرکردنــی چاپنامـهی رامیاریــی بــۆ کــورد رێبهند(ممنوع)کرابــوو [سـهرنج:
وش ـهی“چاپنامه”م بهرامب ـهر Presseی ئینگلیــزی و ئهڵامنــی دانــاوه ،بــۆ جیاکردن ـهوهی
لــه “چاپهمهنی”(مطبوعــات)].
لــه ساڵێکیشــدا ،پهرتۆکێــک یــان دووان ،بــه کــوردی چاپدهکــران .بــۆ ئــهوهش ،دهبــوو
و هزارهتــی نێوخــۆی عێـراق؛ رێ بـه چاپکردنیــان بــدات .ئێــدی ،ئــاو بێنـه و دهســت بشــۆ.
ئێســته ،بهرلــهوهی بێمــه ســهر باســی هــۆی دامهزرانــدن و کارکردنــی ئــهم پرۆگرامــه
کوردییــهی رادیــۆی قاهیــرهی پێتهختــی میــر ،کــه لهپــڕ هاتــه کایــه و ،رۆژانــه بــۆ
مــاوهی دهمژمێرێــک پهخشــدهکرا و ،لــه ههمــوو رۆژههاڵتــی ناڤینــدا دهبیســرا و،
هاتنــه کایهشــی پێوهندییهکــی راســتهوخۆی بهخۆمــهوه ههیــه و ،ماوهیهکــه ،چهنــد
ک ـهس و الیهنێکــی ســاختهکار ،نابهرپرســیارانه و بێش ـهرمانه و خۆههڵکێشــانه ،هێنــدهک
ههواڵــی ئاخنــدراو بــه درۆ و دهلهســه و فیشــاڵیان ،لهوبارهیــهوه باڵوکردووهتــهوهو،
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گهلێــک دۆســت و ناســیاویش روویدهمیــان لــه مــن کــردووه ،کــه لــهم بارهیــهو ه
بێدهنــگ نهبــم و قس ـهیهک بک ـهم ،وادێم ـه وهرام ،ب ـهاڵم ب ـه پێویســتی دهزانــم ،جــارێ
ســهرنجێکی کورتــی ههلومهرجــی ئــهو ســهردهمهی خــۆم و ،کورتــه چیرۆکێکــی
بارودۆخــی ئ ـهو رۆژان ـهی کوردســتان و نێوچهک ـه بخهم ـه بهرچــاو ،ئهوجــا بێم ـه س ـهر
نێوهرۆکــی بابهتهکــه .مهبهستیشــم لێــرهدا خزمهتــی مێــژووه ،نــهک خۆپهســندان.
چۆنکــه رووی راســتینهی رووداوهکانــی ســهرگۆڕەپانی مێــژوو؛ نابــێ بشــاردرێنهوه و
ون بــن ،یــان بــ ه چهوتوچهوێڵــی بێنــه گێڕانــهوه .شــێوێنهرانی راســتیش ،پێویســته،
بێلهڕوودامــان ،کارنامــهی بۆگهنــی خۆیــان بدرێتــهوه بــ ه چــاوی دزێوانــه و ئێســکی
گرانیانــدا.

ئاوڕدانهوهیهکی مێژوویی بۆ چوونه نێو باس
ل ـه نیــوهی یهکهمــی س ـهتهی رابــردوودا ،هێنــدهک کارهســاتی گ ـهورهی جیهانشــڵهقێن
روویانــدا ،وێنــهی جیهانیــان گــۆڕی و ،چارهنووســی کوردستانیشــیان بــهرهو ئــهم رۆژە
رهشــه هانــی .سهردهســتهی ئــهو کارهســاتانه؛ جهنگــی یهکهمــی جیهانــی بــوو،
کــه ههرهســهێنانی ئیمپراتۆرێتیــی رووســیای قهیســهری و هاتنــه کایــهی یهکێتییــی
ســۆڤێتی لێکهوتــهوه و ،جیهانیشــی ،لهگــهڵ کات ،کــرده دوو بهشــی دژ بهیــهک.
ئــهوهش لــه مانگــی ئۆکتۆبــهری 1917دا بــوو ،واتــه پێــش تهواوبوونــی جهنــگ لــه
مانگــی ئهیلوولــی 1918دا .ئــهم جهنگــه لهنیــوان دوو الیهنــدا ههڵگیرســا ،الیهنــی
یهکهم”هاوپهیامنــان” (ل ـه پێش ـهوه؛ بهریتانیــا و ژاپــۆن و فهرهنســا و ئیتالیــا و یۆنــان و
رووســیا و ،ئهوجــا ژمارهیهکــی زۆر لــه دهوڵهتانــی دی ،وهک ئهمریــکا و چینــی چــووه
ســهر) .الیهنــی دووهمیــش کــه به“هێزهکانــی نێوهنــد” نێودهبــران (بریتیبــوون لــه
ئهڵامنیــا و ئیمپراتۆرێتیــی ئۆســانی و نهمســا و ههنگاریــا و بولگاریــا).
پــاش ههڵگیرســانی شۆرشــی رووس ل ـه شــوباتی1917دا ،فهرمانــدهی لهشــکری ئهڵامنیــا،
لــه دژی رووســیای قهیســهری ،ڤالدیمیــر لێنینــی ،بــه دزییــهوه و ،بــه شــهمهندهفهری
ســهربازیی ئهڵــان گهیانــدهوه رووســیا ،بــۆ ئــهوهی لــه شۆرشــدا دژی رژێمــی
قهیســهر بهشــداریبکا ،کــه ئــهو دهمــه لێنیــن چهنــد ســاڵێک بــوو لــه ســوێرسا وهک
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وێنــەی قــازی محەممــەد ،كــە لــە الپەڕەكانــی پێشــەوەی نامیلكەكــەدا لەژێــرەوەی نــوورساوە :رێبــەری حیزبــی دیموكراتــی كوردســتان و
ســەرۆكی كۆمــاری كوردســتانی ئــازاد كــە لــە ســاڵی  1945لــە مەهابــاد دامــەزرا ،قوربانیــی گەلــی كــورد و مرۆڤایەتــی پێشــكەوتووخواز،
شــەهید قــازی محەممــەد.

پهنابــهر دهژیــا .پــاش ســهرکهوتنی شــۆرش لــه ئۆکتۆبــهری1917دا کــه بــووههــۆی
رووخاندنــی حکوومهتــی تهمــهن کــورت و لیبهراڵــی ســهرۆکڤهژیران و ڤهژیــری
جهنگــی رووســیا ئهلێکســاندهر کهرهنســکی(1881ـ  )1970لهالیــهن دامهزرێنــهر
و فهرماندهی“لهشــکری ســۆر” لیێیــڤ ترۆتســکی (1879ـ )1940یــهوه ،لێنیــن کرایــه
ســهرۆکی “کــۆڕی کۆمیســاریا(نوێنهرایهتی)ی گــهل”.
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وێنــەی مســتەفا بارزانــی ،كــە لــە الپەڕەكانــی پێشــەوەی نامیلكەكــەدا لەژێریــدا نــوورساوە :تێكۆشــەری كــوردی جەماوەریــی پاڵــەوان و
فەرمانــدەی ســەربازیی بوێــر و فەرمانــدەی ســوپای رزگاری میللــی لــە كوردســتان ،جەنــەڕال مســتەفا بارزانــی.

ههرچهنــده لێنیــن( 1870ـ  )1924پــاش دامهزراندنــی ســۆڤێت زۆر نهژیــا ،بــهاڵم
ســنووره دهســتکرده کۆڵۆنیالیســتییهکهی رووســیای قهیســهری ،بــه نێزیکــه ،هــهروهک
خــۆی هێشــتهوهو ،ل ـهو مــاوه کورت ـهدا ،ک ـه هێشــتا جهنــگ کۆتایینههاتبــوو ،ســوڵتانی
ئۆســانی (ســوڵتان محهممــهدی شهشــهم) هێشــتا خــۆی بــه دهســتهوه نهدابوو(لــه
1918/9/30دا خــۆی دا بهدهســتهوه) ،لێنیــن لهگــهڵ دهوڵهتــی ئۆســانی و
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ســهرکردهکانی ئهڵامنیــا رێکكــهوت و ،پهیامنــی بریســت ـ لیتۆڤیســک ی لــه مانگــی
مارتــی1918دا واژۆ کــرد لهگهڵیــان و ،دانینــا ب ـهوهدا ک ـه ســنووری ســۆڤێت و دهوڵهتــی
ئۆســانی ،بــه شــێوهیهکی گشــتی و ،بــه گۆڕینێکــی زۆرکــهم ،وهک خــۆی مبێنێتــهوه،
کــه بهپێــی ئــهم پهیامنــه ،بهشــێکی گچکــهی کوردســتان کهوتــه ســنووری یهکێتیــی
ســۆڤێتهوه ،کــه ئــهو بهشــه ،کوردســتانی سۆریشــی دهگرتــهوه ،بــهاڵم کوردســتانی
ئۆســانی ،هــهروهک جــاران ،بــۆ ئیمپراتۆرێتیــی ئۆســانی مایــهوه.
ک ـه پهیامنــی ســێڤر ل ـه 1920/8/10دا لهالی ـهن هاوپهیامنانــی س ـهرکهوتووی جهنگ ـهوه
خرایــه ســهر کاخــهز ،رژێمــی ســۆڤێت ،بــه ســهرکردهیهتیی لێنیــن ،دانیپێدانهنــا،
بهڵکــو لهالیهکــهوه ،کهوتــه هاوکاریــی لهگــهڵ رهزاخــان(1878ـ )1944ی کودهتاکــهر
و ملهــۆڕ و ،لــه 1921/2/26دا ،پهیامننامهی”رێزگرتنــی ســنووری ئێــران” و “البردنــی
پهیامننام ـهی ترکامنچایــی” ســاڵی 1848ی بــۆ واژۆ کــرد .لهالیهکــی دیکهش ـهوه ،لهگ ـهڵ
“حکوومهتــی ئهنگــۆرا” کــه بــه ســهرکردهیهتیی ئهفســهری ســهرکێش “یاخــی بــوو”
مســتهفا کهمــال ( 1881ـ )1938/1/10کهوتبووهگــهڕ“ ،پهیامننامــهی دۆســتایهتیی”
لــه 1921/3/16دا ،بهســت.
حکوومهتــی مســتهفا کهمالــی ســهرکێش ،ســهر بــه “گهنجــه ترکهکان”بــوو کــه
بــه“ژۆن ترک”نێویانڕۆیبــوو .ئهمانــه ،دهســتهیهک تۆرانــی و شــۆڤێنی و تێرۆریســت
بــوون ،کــه لهڕێــی کودهتایهکــی ســوپاییهوه ،لــه 1908/7/24دا و ،بــه بیانــووی
خســتنهکاری دهســتووری ئۆســانیی1876ەوه کــه خرابــووه پشــتگوێ ،دهســهاڵتیان
بهدهســت ســوڵتانهوه نههێشــتبوو؛ ســاڵێکیش دوای ئهوه()1909بهجــارێ حکوومهتیــان
گرتهدهســت خۆیــان .ئهمانــه ،بیــری ترکچێتــی و تۆرانێتییــان لــه چهنــد پهرتۆکێکــی
بــۆ ترکــی وهرگێــڕدراوهوه وهرگرتبــوو ،کــه یهکێکیــان پەرتۆكــی جووێكــی ئینگلیزبــوو
بهنێــوی ( )Arthur L.Davidو ئــهوی دیــش پەرتۆكــی جووێكــی فهرهنســی بــوو بــه
نێــوی ب( ، )David L.Cohunکـه رهگـهزی ترکیــان بـه رهگهزێکــی دانســقهی سـهربهخۆ
و بهرزتــر ل ـه رهگهزهکانــی دی دابــووه قهڵ ـهم .تهنان ـهت رۆژههاڵتنــاس بێرنــارد لێڤیــی
دهبێــژێ” ترکــهکان بهقۆپیێکردنــی بهرههمــی رۆژئاوایــی ،نهتهوایهتیــی خۆیــان
دۆزییهوه(ســهرنجی:جهمال نهبهز:ناســنامه و کێشــهی ناســیۆنالی کــورد ،باڵوکــراوهی
بنکــهی کوردنامــه؛ لهنــدهن  ،2002ل130 /56بــده).
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ژۆن ترکــهکان کهوتبوونــه ســهر کهڵکهڵــهی دامهزراندنــی دهوڵهتێــک بــۆ “رهگــهزی
تــرک” لهســهر خاکــی کوردســتان و یۆنــان و ئهرمــهن و الز و چهرکــهز ،لهڕێــی
گهلکوژییــهوه لــهو نهتهوانــه .چۆنکــه ،ترکــهکان گهلێکــی کۆچکــردوو بــوون بــۆ
ئاســیای گچک ـه و ،نیشــتامنێکی مێژوویــی تایب ـهت ب ـه خۆیــان ،ل ـه واڵتــی مێزۆپۆتامیــا
و ئهناتۆڵ(کــه وشــهکه یۆنانییــه و بــه مانــای خۆرههاڵتــه و ،ترکــهکان کردوویانــه بــه
“ئهنهدۆلــو”) دا نهبــوو .شــایهنی باســه ،ئیمپراتۆرێتیــی ئۆســانی ،کــه بناخهکــهی
ل ـه 1515دا ،ب ـه پشــتگیریی و یارمهتیــی ســوپایی میرنشــینه کوردەكانــی دژی دهوڵهتــی
س ـهفهوی و ،دهاڵڵــی و خۆفرۆشــی و بهرتیلخۆریــی م ـهال ئیدریســی بیتلیســی یهوه(ک ـه
لــه 1520دا مــرد) دامــهزرا ،دهوڵهتــی تــرک نهبــوو ،تهنــێ ســوڵتانهکانی؛ ســهر بــه
بنهماڵــهی“ئۆســان” نێوێــک بــوون.
“ژۆن ترکـهکان” ،کـه وشـهی“ژۆن” یــان لـه  jeuneی فهڕەنســییهوه ،کـه مانــای “گهنــج”ە
وهرگرتبــوو ،لــه مــاوهی جهنگــی یهکهمیــی جیهانیــدا ،بوونــه ههڤاڵبهنــدی ئەڵامنیــا و،
بــه چهکــی ئهڵامنیــا گهلکوژییــان لــه یۆنانییــه پۆنتییــهکان و ئهوجــا ئهرمهنییــهکان و
ئهوجــا کــورد کــرد .ههڤاڵبهندێتیــی تــرک و ئهڵــان ،لــه ســهردهمی ئۆســانی و لــه
سـهتهی 19ەوه دهســتیپێکربوو ،کـه بـه یارمهتیــی چـهک و ئهفسـهرانی ئهڵامنیــی پروســیا،
میرنشــینهكانی کــورد رووخێنــدران و ،درێــژەی ئ ـهم باس ـهش ل ـهو نامان ـهدا دهردهک ـهون
کـه ئهفسـهری ئهڵــان هێلمــوت فــۆن مۆڵتکـه( 1800ـ )1891وهک رێکخـهری لهشــکری
ئۆســانی ،لــه کوردســتانهوه ناردوونــی بــۆ ژنهکهی(تهماشــای جهمــال نهبــهز :کورتــه
مێژوویهکــی کوردناســیی لــه ئهڵامنیــادا ،بهشــی یهکــهم ،بهرگــی دووهم ،گۆڤــاری
“کــۆڕی زانیــاری کــورد” بهغــدا  1974لــه  422ـ  ،424بکــه“[ .ســهرنج :لهبــهر ئــهوهی
وتارهکهمیــان نهنــاردهوه بــۆم تاوەكــو ههڵهچاپییهکانــی سهرڕاســتبکهمهوه ،گهلێــک
ههڵــهی چاپــی تێکهوتــووه ،کــه ئهمــهش راددهی لێوهشــاوهیی کارمهندانی”کــۆڕ”
بهباشــی دهخاتــهڕوو] .ههروههــا ئــهو نامەیــهی کــه مۆڵتکــه لــه 1886/2/16دا لــه
وهرامــی ئهمیــن عالــی بهدرخــان( 1851ـ )1926ی کــوڕی بهدرخــان پاشــادا نووســیوێتی
بــۆی کـه چارهنووســی باوکــی خــۆی پرســیوه لێــی و ،مۆڵتکــه ،پــاش ئـهوهی بهدرخان پاشــا
ب ـه کوردێکــی ئــازا دهدات ـه قهڵ ـهم دهبێــژێ :پــاش ئ ـهوهی مهڵبهندهک ـهی وێرانک ـراوه و
خــۆی گی ـراوه ،ئێــدی ئــاگای ل ـ ه چارهنووســی نهماوه(جــال نبــز :االمیــر الکــردي ،میــر
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محمــد الروانــدزی امللقــب ب“میــری کــۆره” ....ترجمــه الــی العربی ـه ،فخــری سالحشــور
مــن منشــورات االکادیمیـه الکردیـه للعلــم والفــن .اربیــل  ،1994ص  266الطبعـه الثانیـه.
اربیــل  2003ص 206ئـهم چاپـ هی دوایــی لـه الیـهن “ئــاراس”ەوه کـراوه ،بــێ پێشــاندانی
بــه مــن ،لهبــهر ئهمــه ،ههڵــهی چاپیــی زۆری تێکهوتــووه).
فــۆن مۆڵتکه،بهرامبــهر بــهو خزمهتــهی ،کــه وهک بهکرێگیراوێکــی رژێمــی ئۆســانی
بهجێیهێنابــوو ،واتــه بهشــداریکردنی لــه تاوانــی جهنگــدا بهرامبــهر بــه گهلــی
کــورد ،ههروههــا بهشــداریکردن لــه شــهڕی پروســیا(ئهڵامن)دا دژ بــه فهرهنســا (لــه
1870/7/19ەوه تــا  )1871 /1/28ک ـه بــووه هــۆی دامهزراندنــی ئیمپراتۆرێتیــی ئهڵامنیــا
و بوونــی ولیهمــی یهک ـهم ب ـه ئیمپراتــۆری ئهڵــان و ،دهرهێنانــی ئهل ـزاس و لۆریــن ل ـه
دهســت فهرهنســا ،ک ـرا ب ـه فیلــد مارشــال.
ســهرکهوتنی هاوپهیامنان(بــه تایبهتــی بهریتانیــا و فهرهنســا و ئیتالیــا و یۆنــان)
بهس ـهر حکوومهتــی “ژۆن ترک ـهکان”و ئهڵامنیــادا ،بــووههــۆی داگیرکردنــی ئەڵامنیــا و
رووخاندنــی ئیپمراتۆرێتیــی ئۆســانی ،بـهاڵم نهبــووه هــۆی لهنێوبردنــی “ژۆن ترکـهکان”
کــه تاوانــی جهنــگ و گهلکوژیــی دهکهوتــه ئهســتۆیان .بــه پێچهوانــهوه“ ،ژۆن
ترکــهکان” بــه ســهرۆکایهتیی مســتهفا کهمالــی ســهرکێش(متمرد)و ،بــه یارمهتیــی
هــورده بــۆرژوای “جلخــوار”و نیشتامنفرۆشــی کــورد و ،پشــتگیریی و یارمهتیــی رژێمــی
تــازه دامــهزراوی ســۆڤێت و ،ســووتوهرگرتنی دارودهســتهی مســتهفا کهمــال لــه
دهرفــهت ،توانییــان هاوپهیامنــان والێبکــهن ،چــاو لــه پهیامننامــهی ســێڤر دابخــهن
و ،بهپێــی پهیامنــی لۆزان()1923/7/24دهوڵهتێــک بــۆ تــرک دهستنیشــان بکــهن،
کــه باکــووری کوردستانیشــی بخرێتــه ســهر .بێجگــه لهمــهش ،چهنــد دهوڵهتێکــی
عهرهبیــی رژێمدهرهبهگیــش دروســتکران کــه فهرمانڕەواکانیــان گوێڕایهڵــی خۆیــان
بــوون .بــۆ بنبهســتکردنی بهرژەوهندیــی ئابــووری و س ـراتیژیی خۆیــان و بههێزکردنــی
کهمایهتیــی عهرهبــی ســوننه ،ئینگلیــزهکان شانشــینیی باشــووری کوردســتانیان رووخانــد
و ،باشــووریان بـ ه زۆری چـهک نووســاند بـه عێراقــی دهســتکردهوه و ،چاویــان لـه مافــی
رۆژههاڵتــی کوردســتانیش پۆشــی و ،دایانــه دهســت ر هزاخانــی دیکتاتــۆر .لــهم کاتــه
بــهدواوه ،ههرســێ دهوڵهتــه دهســتکردهکه؛ عێــراق و ترکیــا و ئێــران ،بهبهرچــاوی
ههمــوو جیهان ـهوه ،کهوتن ـه گهلکوژیــی ل ـه کــورد .گهلکوژیــی دێرســم ل ـه  1937دا ب ـه
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گازی ژەه ـراوی ،سهردهســتهی ئ ـهو گهلکوژییان ـه بــوو .ئ ـهوهش ل ـه س ـهردهمی مســتهفا
کهمــال و ئهڵامنیــای نازیــدا بــوو ،ک ـه تائێســتا ک ـهس ب ـهدوای ئ ـهوهدا نهچــووه تاوەكــو
بزانــێ ،چ دهوڵهتێکــی ئهوروپایــی ئــهو گازهی داوه بــه تــرک .چاکــه ئــهوهش لێــرهدا
بگوتــرێ ک ـه ئەڵامن ـهکان بــۆ یهکهمجــار ل ـه 1915/4/22دا گازی ژەهراویــی کلۆریــان ل ـه
ئیربیــای فهرهنســا بهکارهێنــا و ،ئیتالییهکانیــش ه ـهر ل ـهو س ـهردهمهدا گازی ژەهراوییــان
دژی خهڵکــی حهبهشــه بهکاربــرد ،تاوانهکــهی ئیتالیــا ،کهوتــه وتووێــژەوه ،بــهاڵم
تاوانهکــهی رژێمــی تــرک ،بێدهنگیــی لێکــراوه تاوەكــو ئێســته .زیندووکردنــهوهی ئــهو
کێشــهیه خزمهتێکــه بــۆ ئاشــتیی جیهانــی.
هــهر لــه نیــوهی یهکهمــی ســهتهی رابــردوودا بــوو ،کــه جهنگێکــی جیهانیــی دیکــه
قهومــا ،لهنێــوان بـهرهی “هاوپهیامنــان” (بهریتانیــا و ســۆڤێت و ئهمریــکا  ).....لهالیـهک
و ،ب ـهرهی “ت ـهوهر” ( Achselئهڵامنیــای نــازی و ژاپــۆن و ئیتالیــا ).....لهالیهکــی دیكــە.
ئ ـهم جهنگ ـه ،نێزیک ـهی پهنجــا ملیــۆن کــوژراو وبرینــداری لێکهوت ـهوه ،لهوان ـه ش ـهش
ملیــۆن جــوو ،کــ ه لهالیــهن ئهڵامنیــای نازییــهوه بــه گاز خنکێنــدران .گهلکوژیــی لــه
کوردانــی ســۆڤێت لهالیـهن رژێمــی فاشســتی ســتالینهوه ،کـه ســتالین (1879ـ  )1953لـه
مانگــی تهباخــی1939دا “پهیامننامــهی پهالمارنهدانــی یهکــدی” لهگــهڵ هیتلــهر(1889
ـ )1945ی تێرۆریســت ،واژۆ کردبــوو ،بهشــێکی دیکهیــه لــه گهلکوژیــی لــه کــورد لــه
ســهتهی رابــردوودا ،کــه تاوەكــو ئــهوڕۆ لێینهپررساوهتــهوه .ئهگهرچــی ،پهیامننامــهی
الهــای()1907و پهیامننامــهی ڤێرســای ( )1919/5/7و کۆنگــرهی واشــنتهن()1922
بهکارهێنانــی گازی ژەهراوییــان رێبهندکردبــوو.
لــه ســااڵنی جهنگــدا ،رژێمهکانــی رهزاخانــی ئێــران و شــاغازی و رهشــید عالــی
گهیالنــی(1892ـ )1965ی عێ ـراق ،ب ـه ئاشــکرا و ،رژێمــی کهمالیســتی تــرک ب ـه نهێنــی،
لهگــهڵ رژێمــی نازیــی ئهڵامنیــا هاوکێــش و هــاوکار بــوون .کوردیــش ،بهپێچهوانــهی
عهرهبــهوه ،بهتهمــای “خێروبێــر”ی بهریتانیــا و ســۆڤێت ،لــه مــاوهی جهنگــدا،
دژایهتییــی هاوپهیامنانیــان نهکــرد؛ بــهاڵم ســنوورهکانی دهوڵهتــه داگیرکهرهکانــی
کوردســتان؛ ه ـهروهک خۆیــان هێڵدران ـهوه و دهســتیانلێنهدرا .تهنان ـهت ک ـه هێزهکانــی
بهریتانیــا و ســۆڤێت بــۆ بهربهرهکانیــی دهســهاڵتی ئهڵامنیــای نــازی لــه ئێرانــدا ،لــه
باکــوور و باشــوورهوه ،لـه هاوینــی1941دا بـه ئێرانــدا کشــان و ر هزاخانیــان ناچــار کــرد لـه
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1941/9/16دا دهســت ل ـه پل ـهی شانشــینیی ههڵگــرێ و ،تاوەكــو مردنــی لــه1944دا ل ـ ه
یۆهانســبۆرگی باشــووری ئهفریــکا پهنابهربــێ ،زۆر بــه ئاســانی ،حهمــهرهزای کوڕیــان
خســته جێــی و ،کـه ئینگلیزهکانیــش لـه عێـراق ،شــاغازیی نازییــان لـه 1939دا لهنێوبــرد
و ،پــاش ئــهوهش ،حکوومهتــی گهیالنیــی دۆســتی هیتلهریــان ،کــه لــه 1941/4/3دا
بهنێــوی” حکوومهتــی بهرگــری نیشــتامنییهوه” دامهزرابــوو ب ـه بۆمبابارانکردنــی بهغــدا
لـه 1941/5/2دا رووخانــد ،عهبدولئیــای ژنـرای غازییــان کــرده بریکار(ويص)ی شانشــینیی
عێـراق تاوەكــو ســاڵی  ،1953کـه فهیسـهڵ بــووه شــا و ،بـهم جــۆره ،ســنوورهکانی عێـراق
و ئێ ـران وهک خۆیــان مان ـهوه .فهڕهنســاش ک ـه کرابــووه مانداتار(کوێخــا)ی ســووریا و،
بهشــێکی کوردســتان لــه بــهری رۆژاواوه کهوتبــووه دهســتی ،ئــهو بهشــهی ،بهبــێ
پرســوڕای کــورد ،هێندێکــی دا ب ـه رژێمــی ســووریا و هێندێکــی دا ب ـه رژێمــی تــرک.

بهسهرهات و ئهزموونهکانی خۆم لهو سهردهمانهدا
ئـهز نازانــم لـه بهختــی رهشــم بــوو ،یــان لـ ه خۆشــبهختیم بــوو کـ ه لـهم نیــو سـهتهیهدا
لهدایکبــووم ،وات ـه؛ ل ـه س ـهردهمێکدا ک ـه دوو جهنگــی جیهانیــی قڕک ـهری تێــدا قهومــا
و ،دوو دهرفهتــی گــهورهش کهوتنــه دهســت کــورد ،کــه لــه یهکهمیانــدا شانشــینیی
باشــووری کوردســتان بــه ســهرۆکایهتیی شــێخ مهحمــوودی بهرزنجــی ( 1882ـ
 )1956/10/19دام ـهزرا و ،ل ـهوی دیشــیاندا کۆمــاری کوردســتان ب ـه س ـهرۆکایهتیی قــازی
محهممــهد لــه(1946دا) ،کــه ههردووکیــان زۆر تهمهنکــورت بــوون ،کــه لهمهشــدا
کــورد خۆشــیانبێگوناح نهبــوون .ههرچهنــده ئ ـهز ل ـه س ـهردهمی شانشــینیی کوردســتان
و ،بوونــی واڵتــی ئهناتــۆڵ لــه 1923دا و ،ئێــران لــه1925دا و ،عێــراق لــه1932دا ،بــه
دهوڵهتــی ناســیۆنالی تــرک و فــارس و عـهرهب ،هێشــتا چــاوم بـه جیهــان ههڵنههێنابــوو،
بــهاڵم کاتێــک منداڵــی حوجــره و قوتابخانــه بــووم ،لهگــهڵ ژمارهیهکــی زۆر لــهو
پیاوانـهی کـه لـه زهمانــی ئۆســانییهکان و مســتهفا کهمــال و رهزا خــان و شــا فهیسـهڵی
یهکــهم و ئینگلیــزهکان و شــێخ ســهعیدی پیــران و ســمکۆی شــکاک و ســهید ر هزای
ئالــهوی و شــێخ مهحمــوودی بهرزنجــی و عهبدولســهالمی بارزانــی دا؛ چــاالک و
ههڵســووڕاوی رامیاریــی ببــوون ،بههــۆی هاتوچوویانــهوه لهگــهڵ باوکــم ،ناســیاویم
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پهیداکردبــوو و ،گوێــم ل ـه گهلێــک بــاس و چیرۆکــی ئ ـهو س ـهردهمانه گرتبــوو .شــوێنی
بنهماڵهییــم کارێکــی وایکردبــوو ،هــهر لــه منداڵییــهوه ،بهشــێوهی منداڵێکــی ئاســایی
پــهروهرده نهکرێــم ،بهڵکــو گهلێــک شــت فێربکرێــم کــه مندااڵنــی دیکــه مــاوهی
ئهوهیــان نهبــوو فێــری بــن .تهنانــهت لــه تهمهنــی چــوار ســاڵیدا بــووم ،کــ ه باوکــم
پێنــووس و کاخ ـهزی دای ـه دهســتم و گوتــی ”:دهبــێ خوێندن ـهوه و نووســین فێرببــی”.
ه ـهر ل ـه منداڵیش ـهوه ،گــوێ و زمــان و چــاوم ب ـه عهرهبــی و فارســی و ترکــی راهــات
و ک ـ ه چووم ـه قوتابخان ـهی س ـهرهتایی ،هێنــده ئامادهکرابــووم ،ک ـه پــاش ئهزموونێــک،
یهکســهر خرامــه پۆلــی ســێیهم و ،پــاش چهنــد مانگێــک خرامــ ه پۆلــی چــوارهم.
س ـهپاندنی خوێنــدن ب ـه زمانــی بیانیــی عهرهبــی ،ل ـه قوتابخان ـهی س ـهرهتایی ب ـهدواوه،
ههرچهنــده منداڵیــش بــووم و ،هیــچ کێشــهیهکم لهگــهڵ ئــهم زمانــ ه نهبــوو ،زۆر
کاریکــرده ســهرم .بهتایبهتــی کــه مامۆســتا کوردهکانیشــان،که بــه پهنجــهی دهســت
دهژمێــردران ،ناچارکرابــوون لــه قوتابخانــهی نێوهندییــهوه ،بــه عهرهبــی قســه بکــهن
لهگهڵــان .ههڤاڵــه قوتابییهکانیشــم ،وهک کهڕوالڵیــان لێهاتبــوو .کــه لــه باوکمــم
دهپرســی”بۆچی کــورد دهبــێ بـه عهرهبــی بخوێنــن” دهیگوت”:چۆنکـه کــورد حکوومهتــی
نییــه“ ،لهوهرامــی ئــهوهدا کــه بۆچــی حکوومهتــی نییــه؟ ،دهیگــوت“ :ئینگلیــزهکان
نهیانهێشــت کــورد حکوومهتهکــهی مبێنــێ” .ئــهم بارودۆخــه ناســازه ،وایانلهمــن کــرد
ک ـه ه ـهر ل ـه قوتابخان ـهی نێوهندیی ـهوه بکهوم ـه س ـهر بیــری ئ ـهوهی ههوڵبــدهم ببم ـه
مامۆســتا و ،ب ـه کــوردی وان ـه بڵێم ـهو ه و ،لهبهرئ ـهوه ،پــاش تهواوکردنــی دوانێوهندیــی
لــه ســلێامنی؛ چوومــه “کۆلێــژی پــهروهرده”ی زانســتگهی بهغــدا ،کــه بهشــێکی ئــهم
باسهشــم لــه وتــاری “بهبۆنــهی ئاههنگــی پهنجــا ســاڵهی بهشــی کوردییــهوه لــه
زانســتگهی بهغــدا ل ـه پاییــزی  2009دا /بهشــی کوردیــی زانســتگهی بهغــدا ل ـه1959دا
چــۆن دامهزرا؟(پاشــکۆی ههفتهنامــهی “رووداو”ژ )2009/11/16 ،86خســتووهتهڕوو.
ه ـهر ل ـه مهش ـهوه ،ک ـه چووم ـه زانســتگهی بهغــدا ،ههرچهنــده بابهتــی خویندنهک ـهی
مــن فیزیــک و مامتاتیــک بــوو ،ب ـهاڵم ب ـه ئــارهزووهوه دهســتمکرد بهخۆخهریکــردن ب ـه
زمــان و مێــژوو ویــژهی کــورد و دراوســییهکانی و ،کهومتــه ســهرڕێی بــهرهو بڕیــدان
لهگــهڵ کێشــهی رامیــاری .دهبــێ ئــهوهش بێــژم ،کــه لهبهغــدا بههــۆی دووکانــی
(ئوســتاد) بهشــیر موشــیر( 1893ـ )1963ەوه ،ک ـه یانهیهکــی کــوردان بــوو ،ناســیاوهتیم
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لهگــهڵ ژمارهیهکــی زۆر لــه کهســایهتییهکانی کــورد و ناکــوردی خاوهنڕابــردووی ئــهو
ســهردهمهدا پهیداکــرد و ،توانیــم زانیاریــی خــۆم لهبــارهی بهســهرهاتهکانی کۆتاییــی
ســهتهی نــۆزده و دهیهکانــی ســهتهی بیســتهمهوه فراوانــر بکــهم.
ب ـهم پێی ـه ،س ـهردهمی جهنگــی دووهمــی جیهانــی ،وهک منداڵێکــی ئ ـهو کات ـه دێت ـهوه
بیــرم کــه لــه ســلیامنی ،خهڵــک تیپــی Vی ئینگلیزییــان لــه ســنگی خۆیــان دهدا ،کــه
نیشــانهی ( Victoryســهرکهوتن) بــوو لــه جهنگــدا بهســهر ئهڵامنیــای نازیــدا و،
دهچوون ـه چایخان ـهکان ،ب ـه تایبهتــی چایخان ـهی حهم ـهڕەق و ،گوێیــان ل ـه ههواڵهکانــی
وێســتگهی “رادیــۆی دهنگــی کوردســتان” دهگــرت .ئــهم وێســتگهیه ئینگلیــزهکان لــه
“حهیفــا” دایامنهزراندبــوو بــۆ پروپاگهنــدهی خۆیــان .رهفیــق چــاالک و عهبدوڵــا
گــۆران و شــێخ حهســهنی شــێخ حهمــه مــارف دهیانــرد بهڕێــوه .نێــوی ویســتگهکه
خــۆی (رادیــۆی رۆژههاڵتــی نێزیــک) بــوو ،بــهاڵم رهفیــق چــاالک نێوهکــهی کردبــوو
به“رادیــۆی دهنگــی کوردســتان” .نێوانــی گۆرانــی بهگ ـزاده و پارێزک ـەری ئ ـهو س ـهردهمه
و کۆمۆنیســتی دوایــی ،لهگــهڵ چاالکــی کــوڕە هــهژار و ســهرچڵ ،خۆشــنهبوو .رهفیــق
ل ـه پهنجاکانــدا نامهیهکــی پێشــامندا ب ـه دهستنووســی گــۆران ،ک ـ ه ل ـهالی ئینگلیــزهکان
شــکاتی لـ ه چــاالک کردبوو کـه کاری خۆبهسـهری دهکا و پێویســته بچێته ژێــر کۆنرتۆڵهوه.
هۆیهکهشــی بهتایبهتــی ئــهوه بــوو ،کــه ئهرشهفــی خوشــکی حهمــهڕەزا شــا چووبــوو
بــۆ حهیفــا ،رهفیــق ویســتبووی بهشــێوهیهکی زبــر لــه رادیــۆدا باســی بــکا .گۆرانیــش
ب ـهوه رازینهببــوو .ک ـ ه ل ـه پهنجاکانــدا ئ ـهم نامهی ـهی گــۆران ئاشــکرا بــوو ،گــۆران ک ـه
ئـهو دهمـه سـهر بـه پارتــی کۆمۆنیســتی عێـراق بــوو ،دهمــاری بهجۆرێــک رووخــا کـه بـه
جنێونام ـهی ”.....لێیانگ ـهڕێ بــا بگهفــن ...ه ـهر خۆیــان ه ـهردوو تهرهفن”وهرامیدای ـهوه.
بــه کورتــی؛ “رادیــۆی دهنگــی کوردســتان” بــووه هــۆی ئــهوهی کــورد هیوایــان بــه
ئینگلیــزهکان ههبــێ ،تهنانــهت گۆڤــاری “نیشــتامن”(ئۆرگانی ژێــکاف) لــه ژ 3و  4ی
ســاڵی یهکهمــی ،ســهرماوهز /رێبهندانــی1322دا ،کــه دهکاتــه دێســهمبهری  1943و
کانوونــی دووهمــی 1944؛ باســی ئـهم رادیۆیـه دهکا و هێنــدهک داخوازیــی و پێشــنیازیش
دهخاتــه بهرچــاو .هــهر پــاش تهواوبوونــی جهنــگ ،رادیۆکــه داخــرا.
لهبیرمــه ،پــاش تهواوبوونــی جهنــگ ،کــه قوتابیــی قوتابخانــهی نێوهندیــی ســلهیامنی
بــووم ،قوتابییهکــی بادینانــی نێــوی ســاڵح روشــدی بــوو ،بــه عهرهبــی لــه باخهکــهی
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بهرامبــهر ماڵــی ‹متهســهریف”و لهبــهردهم متهســهریف مــارف جیاووکــدا گوتــی:
“دهبــێ کــورد بگاتــه ههمــوو مافهکانــی خــۆی ،بــه سهربهخۆییشــهوه” .لــه ســلێامنی
ل ـه ســاڵی 1946دا خۆپێشــاندانی گ ـهوره گ ـهوره دهک ـران بــۆ خۆشــیدهربڕین بهبۆن ـهی
دامهزراندنــی کۆمــاری کوردســتانهوه و هــاوار دهکرا”بــژی کــورد و کوردســتان ،بــژی
پێش ـهوا قــازی محهمم ـهد” (1893ـ  .)1947/3/31ئهوهشــم لهبیــره ک ـه ئ ـهو ئهڵامنان ـهی
بــه ســهرۆکایهتیی ئهفســهری ئهڵــان فریدریــک یۆهانــس مویلــهر و ،هاوڕێیهتیــی
شــههید رهمــزی نافیعــی ههولێــری ،هاتبوونــه کوردســتان و ،لــه دهوروبــهری مووســڵ
گی ـران ،ه ـهر ئ ـهو رۆژه ک ـه گی ـران ،رهحمهتــی قادراغــای حاجــی م ـهال س ـهعید(مامی
جهمــال ئاغا/جهمــال حهکیم)ئــهم ههواڵــهی هێنــا بــۆ باوکــم .لێــرهدا بــه پێویســتی
دهزانــم ئ ـهوه بێــژم ک ـه ئ ـهو نامیلکهی ـهی لهژێــر س ـهرنێوی (رهمــزی نافیــع /رۆڵهیهکــی
ههولێریــی فیــداکاری ســهربهخۆیی کوردســتان) کــه لــه ســاڵی 2001دا دهزگــهی
“بهدرخــان” باڵویکردووهتــهوه ،شــێواندنی مێــژووه .لــه پێشــهکییهکهیدا ،محهممــهد
گــۆران نووســیوێتی”بۆ تائێســته بــێ ئاگایــن لـه رهمــزی و ههقــی تهواومــان نهداوهتــێ”.
ئــهوه هــهر خــۆی تاوانبــار دهکا چۆنکــه ئــهو دوو کهســهی کــه ئــهو نووســینهکانی
باڵوکردوونهت ـهوه ،یهکێکیــان مهســعوود محهمم ـهده ک ـه ل ـه ســاڵی  1985ل ـه کاروانــدا
وتارێکــی لــه بــارهی رهمزییــهوه باڵوکردووهتــهوه ،ئــهوی دیکهیــان محهممــهدی مــهال
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کهریمــه کــه ئــهو لــه ســاڵی1986دا ،وتارهکــهی هــهر لــه (کاروان)دا باڵوکردووهتــهوه.
جــا لهبهرئــهوهی مــن بــۆ یهکهمجــار لــه ســاڵی  1971دا لــ ه ســهمیناری (کوردســتان
و شۆرشــهکهی)دا باســی ئــهم پیالنــهم کــردووه( .کوردســتان و شۆرشــهکهی چاپــی
دووهم ـ وهرگێڕانــی کــوردی .ههولێــر ،2007ل .112ههروههــا لــه ســاڵی1974دا لــه
گۆڤاری”کــۆڕی زانیاریــی کــورد”دا بــۆ دووهمجــار باســی رهمــزی و پهرتۆکهکانــی گۆتفریــد
یۆهانــس مویل ـهرم کــردووه و ،ئهوانیــش  10و  11و  14و  15ســاڵ دوای مــن ئهوهیــان
نووســیوه ،گونــاه دهکهوێتــه ملیــان ،چۆنکــ ه ههردووکیــان کارمهنــد و نانخۆری”کــۆڕی
زانیاریی”بــوون ،ک ـه وتارهک ـهی منــی باڵوکردووهت ـهوه و ،دیــاره ئاگایــان ل ـه وتارهک ـهی
مــن ههبــووه ،ئهوجــا ئ ـهو نووســینانه زۆر بێامنــا و ک ـهچ و کرووچــن .جــارێ مویلل ـهر
داهێن ـهری ئــاالی کوردســتان نهبــووه ،پاشــان ئهڵامنیــای نــازی ،هیــچ کاتێــک ب ـه نیــازی
دامهزراندنــی دهوڵهتــی کوردســتان نهبــووه ،چۆنکــه هیتلــهر لهگــهڵ رهزاشــای ئێــران
و ســهرکرده عهرهبهکانــی وهک رهشــید عالــی گهیالنــی و ناجــی شــهوکهت و مفتــی
حســێنی ،پێوهندییهکــی زۆر توندوتۆڵــی بــووه و ،لهگــهڵ ســهرکردهکانی ترکیــش
لهژێــرهوه رێککهوتبــوون ک ـه ئیمپراتۆرێتییهکــی تۆرانــی دروســتبکهن بۆیــان؛ ک ـه ترکــی
ســۆڤێت و چیــن و عێـراق و ئێرانیــش بگرێتـهوه .پــاش ئـهوهش ،کابرایهکــی وهک مویلـهر
کـه سـهرکردهی کارهکـه بــووە ،پــاش گیرانــی لـه ســاڵی 1943دا ،مــاوهی  65ســاڵێک پــاش
ئ ـهوه ب ـه ئارامــی ژیــا ،ب ـهاڵم رهمــزی کڵــۆڵ ک ـه خواردهســتێک بــوو ،هێنــده شــکهنجه
درا هــهر پــاش بهربوونــی بــ ه ماوهیــهک مــرد.
پاشــان ،ئایــا راپهڕینــی هۆزێکــی کــورد ـ ئهم ـهی ک ـه مویل ـهر ویســتوویهتی و باســیدهکا
ـ بهبــێ مســۆگهرکردنی چــهک و تهقهمهنــی و مهشــقپێکردن و پــاره و بژێــو ،بــه
الیهنــی کهمـهوه بــۆ مــاوهی دوو ســێ ســاڵ ،کــردهوهی مرۆڤــی ژیــره؟ رهمــزی گهنجێکــی
ئــازا و دڵســۆژ بــووه ،بـهاڵم خۆشــباوهڕ و بــێ ئهزمــوون بــووه .ئـهو پیالنـهی مویلـهر لـه
ئهنجامــی گۆڕانــی رهوتــی جهنگ ـهوه ب ـه زیانــی ئهڵامنیــا ،ل ـه نێوهڕاســتی1943وه ،ب ـه
تایبهتــی ئ ـهو شکســته گهورهی ـه ک ـه بهس ـهر لهشــکری ئهڵامنــدا هــات ل ـه ســتالینگراد،
کــه ئــهو لهشــکره گهمــارۆدراوه ،بهجارێــک لهنێوبــرا .ئهوجــا ،کهمیــی نــهوت و
بهنزیــن لــه ئهڵامنیــا و ،نهمانــی دۆســتهکانی هیتلــهر لــه عێــراق و ئێرانــدا لهســهر
کار ،ئهمانــه ههمــوو بوونــه هــۆی بیرکردنــهوهی رژێمــی نــازی ئهڵــان بــۆ رووکردنــه
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کــورد .ئ ـهز خــۆم ،ل ـه میــر کام ـهران بهدرخــان و مامۆســتا رهفیــق حیلمــی و محهمم ـهد
ئهرمهغانییــهوه ،کــه دۆســتی رهمــزی بــوون ،هێنــدهک شــتم لهبــارهی رهمــزی و ئــهو
ههوڵــهی مویلــهرهوه بیســتووه ،کــه لــه ههلێکــی دیکــهدا دهیخهمــه بهرچــاو.
هــهر لــه نیــوهی یهکهمــی چلهکانــدا ،دوو ستاندار(متهســهریف) لــه ســلێامنی
کاربهدهســت بــوون ،یهکێکیــان عهقیــد بههادیــن نــووری بــوو ،ئــهوی دیــش مــارف
جیــاووک(1885ـ  )1958بــوو .ههردووکیــان ،هێزوپێزێکــی باشــیان بــه بزووتنــهوهی
کوردایهتــی دا ،جارێکیــان قوتابییــهکان الی مــارف جیــاووک شــکاتیان لــه مامۆســتا
جـهالل نیهــال کردبــوو ،کـه خــۆی کــورده ،بـهاڵم بهکــوردی قسـه نــاکات ،مــارف جیــاووک
هاتــه قوتابخانــه و لهبــهردهم ههمووانــدا ،گهلێــک ســووکایهتی بــه جــهالل نیهــال
کــرد .ئهویــش لــ ه دوای ئــهوه دهســتیکرد بهکــوردی قســهکردن .پێرهمیــرد (1867ـ
)1950/6/19ی ههڵبهســتوانیش ،ههمــوو ســاڵێک نــهورۆزی بــه ههڵپهڕكــێ و چێشــتی
پهلــی رهزان(یاپــراخ) لــه گردهکــهی “مامــه یــاره“ پیــرۆز دهکــرد .لهســێدارهدانی
چــوار ئهفســهرهكەی کــور د لــه بهغــدا و ،ئــهو ئێــش و خهفهتــهی کــ ه لــه دڵــی
خهڵکیــدا پهیداکــرد و ،خهڵکهکــ ه ههمــووی بــه فیتــی ئینگلیــزی دهزانــی ،ههســتێکی
دووژمنایهتیــی خهســتیی بهرامبــهر ئینگلیــز لــه دڵــی خهڵکــدا دروســتکرد.
هێشــتا لــه قوتابخانــهی نێوهنیــدا بــووم کــه راپهڕینــی کانوونــی  1948لــه بهغــدا
روویــدا و ،لــهوهو ه حکوومهتــی ســاڵح جهبــری دۆســتی بهریتانیــا رووخــا و پهیامنــی
پۆرتســاوس Portsmouthپووچکرایــهوهو ،ماوهیــهک سهربهســتیی رهخنهگرتــن
و نووســین لــه عێراقــدا هاتــه کایــ ه و ،جــۆره رک و کینێکــی تیــژ دژ بــه ئینگلیــزهکان
خــۆی بهســهر خهڵکــدا ســهپاند .زۆربــهی زۆری قوتابییــهکان لهســهر شــهقامهکانی
ســلێامنی لهباتــی ”بــژی کــورد و کوردســتان”ی جــاران ،هاواریاندهکــرد ”بڕووخــێ
ئیســتیعامر” (مهبهســتیان ئیمپریالیزمــی بهریتانــی بــوو) “ ،بــژی برایهتیــی کــورد و
عــهرهب” .ئــهم خۆپێشــاندانانه لهالیــهن کۆمۆنیســتهکانهوه رێکدهخــران کــه بهنێــوی
(حیزبــی تهحــهڕوڕ)ەوه کاریاندهکــرد ،چۆنکــه پارتــی کۆمۆنیســت لــه عێــراق رێبهنــد
بــوو .لهم ـهوه دوو رێبــاز دروســتبوون ،یهکێکیــان (پارتــی) و ئ ـهوی دی(تهح ـهڕوڕ) ،ک ـه
وهک دووژمــن تهماشــای یهکدییــان دهکــرد .لێــرهدا پێویســته بگوتــرێ ک ـه دامهزراندنــی
کۆمــاری کوردســتان ،لــه ســهردهمێکدا کــه لهشــکری ســۆڤێت ئارزبایجانــی ئێــران و،
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بهشــێکی گچکــهی رۆژههاڵتــی کوردستانیشــی لــه1941ەو ه داگیرکردبــوو ،تاوەكــو
ههندازهیهکیــش ،ئازادیــی خوێنــدن و نووســین و رۆژنامهچاپکردنــی بــه کــوردی
سهربهســت کرابــوو و ،چــاوی ل ـه دامهزراندنــی کۆمــاری کوردســتان ،بــۆ بهرژەوهندیــی
خــۆی ،پۆشــیبوو ،ئهمهبــوو کــه ،دڵپهرۆشــیی کــوردی ســاده و زووبــاوهڕی بــهالی
ســۆڤێت و ســتالیندا راکێشــابوو .ئهم ـهش ل ـه کاتێکدابــوو ،ک ـه کــورد بهگشــتی؛ ل ـه درۆ
و دهلهســه و دهســتبڕینی بهریتانیــا بێــزار ببــوون .لهبهرئــهوه و؛ لهپــاڵ پرۆپاگهنــدهی
زۆرزانانــهی کۆمۆنیســته عــهرهب و فــارس و ترکــه ئازهرییهکانــدا بــۆ ســۆڤێت و دژ
ب ـه بهریتانیــا ،هــورده بــۆرژوای خوێنــدهواری کــورد ،پــاش رووخانــی کۆماریــش ،لهباتــی
ئـهوهی نهحلـهت لـه هـهردوو ال بکـهن ،ســااڵنی ســاڵ و ،تاوەكــو ههرهســهێنانی رژێمــی
ســۆڤێتیش ،هــهر چهپڵهیــان بــۆ رژێمــی چهپهڵــی ســۆڤێتی لێدایــەوە .لــه ههمــوو
ئـهو دهوڵهتانـهدا کـه کوردســتانیان داگیرکــردووه ،چینــی هــورده بــۆرژوای خوینــدهواری
کــورد ،بوون ـه دهروێشــی بێپاداشــی رژێمــی تێرۆریســتی ســۆڤێت .ه ـهر کهســێکیش ب ـه
سووســهیهک رهخنــهی لــه ســۆڤێت بگرتایــه ،ئــهوا ئــهو کهســه “نۆکــهری ئهمریــکا
و ئینگلیــز و ئیرسائیل”بــوو؛ و بهوپــهڕی تووندوتێژییــهوه بهربهرهکانیدهکــرا .ئــهم
رهوشــته نزمــهش ،درێژەیکێشــا ،تاوەكــو رووخانــی رژێمــی ســۆڤێت و خلۆربوونــهوهی
ب ـهرهو ئاودهســتخانهی مێــژوو .ئ ـهز خــۆم سهردهســتهی ئ ـهو کهس ـه کهمان ـه بــووم ک ـه
رهخنـهم لـه بیــری مارکســێتی و ههڵســوکهوتی رژێمــی تێرۆریســت و فشهسۆسیالیســتی
ســۆڤێت دهگــرت و ،ببوومـه ئامانجــی تیــرو توانــج و بوختانی ئـهم دووژمنایهتییـهی چینی
گهمــژە و خۆفرۆشــیی هــورده بــۆرژوای کــورد ک ـه ئ ـهوڕۆ ژمارهیهکــی زۆریــان بوونهت ـه
زوڕناژەنــی (پارتــی) و هێندێکیــان لــه ئاخــوڕی ئهمریــکا و رۆژئــاوادا دهلــهوهڕن .بــۆ
زانیاریــی پــر ل ـهم بــارهوه ،خوێن ـهرهوه دهتوانــێ بگهڕێت ـهوه بــۆ ئ ـهو نامیلکهی ـهی ک ـه
لهژێــر نێــوی (کوردایهتــی ،بزووتنــهوه و بــڕوا ورژێمــه /نهشــتهره کولهکــهی حهمــهی
مــهال کهریــم لهژێــر زهبــری فهلســهفهی کوردایهتــی دا“ ،چاخانــهی نهجــاح  -بهغــدا
کــه بهنێــوی خواستهمهنیی”زهردهشــت”ەوه له1960دا(واتــه  50ســاڵ لهمهوبــهر)
لــه بهغــدا چاپمکــردووه ،وهک بهرپێچدانهوهیهکــی ئــهو نامیلکهیــهی کــه لهژێــر
نێــوی “(کوردایهتی)یهکــهی کامیــل ژیــر لهژێــر نهشــتهری یهکااڵکردنــهوهدا” حهمــهی
مهالکهریــم ب ـه فهرمانــی پارتــی کۆمۆنیســتی عێ ـراق؛ دژی چهنــد هۆنراوهیهکــی کامیــل
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ژیــر ک ـه بهنێوی(کوردایهتــی) باڵویکردبوون ـهوه) .ههروههــا ئ ـهو زنجیــره وتاران ـهی ک ـه
لهژێــر نێــوی (االبجدیــة الکردیــة الالتینیــة بیــن دعاتھــا و معارضیھــا ،رد علــی أضالیــل
و أباطیــل جریــدة “اتحــاد الشــعب” لســان حــال الحــزب الشــیوعی العراقــی ـ ک ـه ل ـه
رۆژنامــهی “صــوت االکــراد” دا لــه ســاڵی 1961/1960دا لــه بهغــدا باڵوکرانــهوه ،وهک
بهرپێچدانهوهیهکــی بههادیــن نــووری ،ئهندامــی ســهرکردایهتیی پارتــی کۆمۆنیســتی
عێ ـراق ک ـه ل ـه رۆژنامهکهیانــدا ”إتحــاد الشــعب” بهنێــوی خواســتهمهنییهوه ،ههوڵدانــی
منــی بــۆ باڵوکردن ـهوهی تیپــی التینــی بــۆ زمانــی کوردیــی ،ب ـه دژایهتییکردنی”برایهتیــی
کــورد و عــهرهب” دابــووه قهڵــهم .دهوهرن ســهیرێکی ئــهم ژیرهکییــه بکــهن).
لــه دهیــهی پهنجاکانــدا ،کــه نیــوهی یهکهمیــم وهک خوێنــدکاری زانســتگهی بهغــدا
و ،نیــوهی دووهمیــم وهک مامۆســتا لــه قوتابخانهکانــی کهرکــووک و زوبێر(بــهرسه) و
بهغــدا و ههولێــر بــرده ســهر ،گهلێــک ههڵکهوتــی گرنــگ روویانــدا ،لهوانــه :لــه
ترشینــی یهکهمــی 1952دا “راپهڕینــی ترشیــن” لــه بهغــدا روویــدا ،کــه بــووههــۆی
رووخانــی حکوومــهت و هاتنــه کایــهی حکوومهتێکــی ســوپایی بــه ســهرۆکایهتیی
فهریــق روکــن نوورهدیــن مهحمــوود ،فهرمانــدهی ســوپای عێـراق .ئـهم پیــاو ه کوردێکــی
ههورامــی بــوو ،لهالی ـهن عهبدولئیــاوه کرای ـه س ـهرۆکوهزیران بــۆ رزگارکردنــی تهخــت
و تاجــی پاشــایهتی .بــهاڵم پــاش ئــهوهی کاره چهپهڵهکــهی پێکــرا ،لهســهر کار البــرا
و خانهنشــینکرا .لــه هاوینــی ســاڵی 1954داکــه هێشــتا لــه بهغــدا خوێنــدکار بــووم،
دهرفهتێــک ههڵکــهوت بــۆم کــه لهگــهڵ عهقیــدی خانهنشــینکراو ئهمیــن رهوانــدزی،
بــۆ مــاوهی چهنــد دهمژمێرێــک لــه ماڵهکــهی خــۆی لــه بهغــدا چاومپێبکــهوێ و
لهگهڵــی بدوێــم .لــه وتووێــژدا لهگهڵــی؛ گوتــی بهتهمابــووه لــهو ههلــهدا کارێــک
بــۆ کــورد بــکات ،بــهاڵم ئهفســهره کوردهکانــی ســوپای عێــراق ،بێجگــ ه لــه عهقیــدی
خانهنشــینکراو محهممــهد عهلــی کــوردی ،کهســی دی پشــتگیریی نهکــردووه .کــه لــه
محهممــهد عهلــی کوردیــم لهوبارهیــهوه پرســی ،گوتــی” :راســتدهکات” .ئــهم باسهشــم
لــه وتــاری (پاشــنیوهڕۆیهک لــه خزمــهت کۆنهشــای کوردســتان شــێخ مهحمــوودی
نهمــردا  -خســتووهتهڕوو کــه لــه مانگنامهی”ســهکۆ”،بهرلین ژ  13و  14ئۆکتۆبــهر
و نۆڤهمبــهری ،1997گۆڤــاری “کۆنگــره” /ژ 20ی جۆزهردانــی ،2001کۆبهرهــهم ژ()6
ســلێامنی  ،2006ل  66ـ  95باڵوکردووهتـهوه) .لـه “راپهڕینی”ترشیــن”دا کـه ئـهز ژی وهک
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خوێندکارانــی دیکـهی زانســتگه و قوتابیانــی قوتابخانهکانــی بهغــدا ،لـه دژی سیســتهمی
بهڕێوهبهرێتیــی واڵت بــووم ،کــ ه سیســتهمێکی بێدادیــی بــوو ،چۆنکــه پهرلهمــان و
پرۆســهی ههڵبــژاردن ههبــوون ،بــهاڵم بــه دهگمــهن کهســێک دهگهییشــته پهرلهمــان،
ئهگــهر ســهر بــه سیســتهم نهبووایــه .ســهیر ئــهوه بــوو ،هــهر کهســێک رهخنهیهکــی
ل ـ ه حکووم ـهت بگرتای ـه ،یــان داخوازییهکــی رهوای ببووای ـه ،ک ـه ب ـه دڵــی کاربهدهســتان
نهبووایــه ،دهســتبهجێ به“کۆمۆنیســت”دهدرایهقهڵهم .کــه ئهمــهش لــه گهمژێتیــی
چینــی دهس ـهاڵتدار و بهخۆدانهچوون ـهوه و خۆنهگۆڕینیــان بــوو .ه ـهر ئ ـهم ههڵوێســته
چهوتــه ،رێزێکــی زۆر و جهماوهرێتییهکــی گ ـهورهی بــۆ کۆمۆنیســتهکان دروســتکردبوو،
کــه بهداخــهوه ،ئهوانیــش لــه بێئهزموونیــی خۆیــان و گوێڕایهڵکردنیــان بــۆ فهرمانــی
ســهرکردهکانی ســۆڤێت ،ئــهو ههلومهرجــه گونجاوهیــان لــه دهســت خۆیــان و
خهڵکیــش دا.
لهگ ـهڵ هاتن ـه س ـهرکاری نوورهدیــن مهحمــوود ،ههمــوو حیزب ـه ئاشــکراکان و زۆرب ـهی
هــهرهزۆری رۆژنامــهکان داخــران و ،ژمارهیهکــی زۆر لــه خهڵــک تهنانــهت یهکێکــی
وهک کامیــل چادرچــی؛ سـهرۆکی پارتــی دێمۆکراتــی نیشــتامنی و ،گهلێــک لـه الیهنگرانــی
حیزبــی نــووری ســهعید “ئیتحــادی دهســتووری” و حیزبــی ســاڵح جهبر”ئوممــهی
ئیشــراکی” و ،ژمارهیهکــی بهرچاویــش لــه خوێنــدکاران ،گیــران .ئــهز یهکێــک بــووم
لهوانــهی کــه مــاوهی چهنــد ههفتهیــهک لــه گرتووخانــهی ئهبووغرێــب زیندانــی
بــووم .بههــۆی ئــهو گرتنــهوه ،گهلێــک کــورد و عهرهبــم لــ ه گرتووخانــهدا ناســی.
لهوانــه دکتــۆر فهیســهل ئهلســامیر ،کــه لهپــاش کودهتــای قاســم ،بــووه بهڕێوهبــهری
گشــتیی پــهروهرده و فێــرکاری و پاشــان جێگــری ڤهژیــر و ،ژمارهیهکــی زۆر کــورد و
عهرهبــی کۆمۆنیســت ،لهوانــهی لهبیــرم مــاون ،کوڕێکــی خهلکــی ئامهد(دیاربهکــر)
ک ـه ل ـه پاپــۆڕدا کارمهنــد بــوو ،ل ـه ب ـهرسهوه بــۆ رابــواردن هاتبــووه بهغــدا و گیرابــوو،
ده زمانــی د هزانــی ،عهزیزولشــێخی خوشــکهزای شهریفولشــێخ و براک ـهی دکتــۆر خامنــی
نهزیهــه دلێمــی و جــهالل بێتووشــی و دوو کــوردی کۆیــی کــ ه هۆنراوهکانــی دڵــزار و
وردی یــان لهبــهر دهگوتــهوه .هــهر ئــهو تهویلهیــهی ئێمــهی تێدابووین()160کــهس
بوویــن .لهســهر زهویــی چیمهنتۆکــراو دهخهوتیــن بــه یــهک بهتانــی لــه زســتانێکی
ســارددا .کۆمۆنیســتهکان دهیانگــوت دهبــێ مانبگریــن لـه خــواردن و خواردنـهوه تاوەكــو
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جهمال عهبدولنارس( 1918ـ )1970/9/28

بهرهڵاڵمانبکــهن ،کابرایهکــی کــوردی الدێــی کــه پیــاوی بابــه عهلــی شــێخ مهحمــوود
بــوو و ،ب ـه س ـهردان هاتبــووه بهغــدا و گیرابــوو ،دهیگــوت ل ـه ه ـهر شــتێک ماندهگــرن
لهگهڵتانــم ،بــهاڵم لــه چایــی نــا ،لــ ه چایــی مانبگــرن دهبــم بــه پیــاوی حکوومــهت:
نانهوایهکــی عــهرهب پێیگــوت” کاکــه فهتــاح ئــهز پارێــزهرم ،لــه دادگــه لــه ســهرت
دهکهمــهوه” .گوتی“أنــت محامــی مــال صمــون”( تــۆ پارێــزهری ســهموونیت) زۆر
خۆشــان رابــوارد.
لــه نیوهشــهوی 1952/7/23دا کودهتــای “ئهفســهره ئــازادهکان” بهبــێ خوێنڕێژیــی
لــه میــر روویــدا ،وهک کاردانهوهیــهک دژ بــه ههڵوێســتی شلوشــێواوی دهوڵهتــه
عهرهبــهکان بهرامبــهر بــه کێشــهی فهلهســتین .ئــهم کودهتایــه بــووه هــۆی
کۆتاییهێنــان بــه فهرمانڕەوایــی شــافاروق( 1920ـ  )1965کــه لــه بنهماڵهیهکــی کــوردی
خدێــوی میــر بــوو .لهمهشــهوه ،میــر بــوو ه کۆماریــی و ،پــاش ماوهیــهک جهمــال
عهبدولنــارس( 1918ـ  )1970/9/28وهک ســهرۆکڤهژیر و ،ئهوجــا وهک ســهرۆککۆمار،
دهسـهاڵتی گرتـه دهســت و،رامیارییهکــی نوێــی لـه میــر و جیهانــی عهرهبــدا گرتهبـهر،
کـه دوایــی دێمـهو ه سـهری .تۆپینــی ســتالین(1878/9ـ )1953له مارتــی1953دا بووه هۆی
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گۆڕانێــک لـه رژێمــی ســۆڤێتدا ،بـه تایبهتــی لـه سـهردهمی خروشــۆف دا کـه هـهر لـهو
ســاڵهدا بــووه ســکرتێری یهکهمــی پارتــی کۆمۆنیســتی ســۆڤێت .خروشــۆف(1894ـ )1971
رامیاریــی “پێکهوهژیانــی بــه ئاشــتیی نێــوان ســهرمایهداریی و سۆســیالیزمی” هێنایــه
پێشــهوه و ،ئهمــهش کونوکهلهبــهری خســته دیــواری ئاســنینی واڵتــی ســۆڤێتهوه ،کــه
ســتالین ســااڵنی ســاڵ بــوو دهیپاراســت .خروشــۆف رێــز و پیرۆزیــی ســتالینی شــکاند و،
تهنانــهت گۆڕەکهیشــی لــه کرملیــن گواســتهوه و ،خــۆی لــه ئهمریــکا و ئهوروپــا و
میــر و ســووریا نێزیککــردهوه .م ـهال مســتهفای بارزانــی ک ـه لــهس ـهردهمی ســتالیندا،
ژیانــی ل ـه پهنابهرێتیــی ســۆڤێتدا ب ـه کولهمهرگــی و ب ـه دهستبهس ـهری دهبــرده س ـهر،
بــاری ژیانــی کهمێــک بهرهوباشــی گــۆڕا ،بــهاڵم ههڵوێســتی ســۆڤێت بهرامبــهر کــورد
ه ـهروهک خــۆی مای ـهوه.
لێــرهدا دهبــێ ئــهوه بخهمــه بهرچــاو ،کــه پــاش رووخانــی کۆمــاری کوردســتان ،لــه
ئهنجامــی خۆبهدهســتهوهدانی ســهرکرده ستالینپهرســتهکانی کۆمــاری ئازربایجــان
بــه فهرمانــی ســتالین ،لهپێــش ههموویانــهوه ســهرۆكکۆماری ئازربایجــان جافــهری
پیشــوهری ،هـهزاران ترکــی ئازربایجانــی و ،ژمارهیـهک کــورد روویانکــرد ه واڵتــی ســۆڤێت
و ،بوونــه پهنابــهر لــهوێ .ســتالین کــه تهفــرهی درۆ و فێڵــی ســهرۆکڤهژیرانی ئێــران؛
قهواموســهڵتهنهی خواردبــوو ،ســهرهتیی(امتیاز)ی دهرهێنانــی نهفتــی باکــووری
ئێرانــی پێنهبڕابــوو ،لهشکرهکهشــی ئێرانــی بهجێهێشــتبوو .بــۆ تۆڵــه ســهندنهوه لــه
رژێمــی ئێ ـران ،بهرنامهیهکــی رادیۆیــی نهێنیــی ل ـه باکــۆ خســتبووهژێر دهســتی”فیرقهی
دێمۆکراتــی ئازربایجــان” کــه شــهوانه نیــو دهمژمێــر بــه فارســی و نیــو دهمژمێــر بــه
ترکــی ئــازهری و نیــو دهمژمێــر بـه کــوردی ،هـهواڵ و وتــاری بــاو دهکــردهوه ،بـه نێــوی
“وێســتگهی رادیــۆی فیرقــهی دێمۆکراتــی ئازربایجــان” .بهشــه کوردییهکــهی ،وهک
رهحمهتــی دکتــۆر حهســهنی حیســامی کــه لــه ســهردهمی کۆمــاری کوردســتانهوه بــۆ
خوێنــدن ل ـ ه کۆلێــژی ئهفس ـهری نێردرابــوو بــۆ باکــۆ و ،پــاش رووخانــی کۆمــار ،کهوت ـه
خوێندنــی بژیشــکی ،گێڕایــهوه بــۆم ،لهالیــهن عهلــی گهالوێــژ و رهحیمــی قــازی و
ســوڵتانی وهمتیشــییهوه دهبرابهڕێــوه ک ـه پێوهندییــان ب ـه دهزگ ـهی ســیخوڕیی ســۆڤێت
“ک ـهی ـ جــی ـ بــی” ی ـهو ه ههبــووه .بهرنامهک ـه ،ب ـه زۆری ،ه ـهر پهســندانی ســتالین و
رژێمــی ســۆڤێت بــوو ،خــۆ ئهگ ـهر باســی کــوردی بکردای ـه ،ئ ـهوا بســتێک ل ـه مههابــاد
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نهدهچــوو بــهوالوه .بــهاڵم ئــهوهی ههبــوو ،بــه مارشــی کوردســتان(ئهی رهقیــب)
دهکرایــهوه .بــه زۆریــی ،شــهوانه گوێمدهگــرت لێــی ،بــهاڵم پــاش تۆپینــی ســتالین،
بهرنامهکــه شــهوێکی دهمهوهاویــن لــه 1953دا لهپــڕ وهســتا ،چۆنکــه رژێمــی تــازهی
ســۆڤێت ،خــۆی ل ـه رژێمــی شــای ئێ ـران نێزیککردبــووهوه.
لــه ســاڵی1953دا و ،پــاش ئــهوهی ســهرۆکڤهژیرانی ئێــران دوکتــۆر محهممــهد
موســهدیق(1882/5/19ـ  )1967/3/5توانــی کۆمپانیــای نهوتــی ئێــران بکاتــ ه ماڵــی
دهوڵ ـهت و ،حهم ـه رهزاشــا ل ـه ئێ ـران دهرپهڕێنــێ .دهزگ ـهی ســیخوڕیی ئهمریــکا CIA
کودهتایهکــی دژی موســهدیق رێکخســت بــه ســهرۆکایهتیی جهنــهرال فهزلوڵــای
زاهیــدی و ،حکوومهتــی موســهدیقی لــه 28ی مــوردادی  )1953/8/19(1322داخســت
و ،شــای راکــردووی گێڕایــهوه بــۆ ئێــران و ،ئهوجــا دیکتاتۆرێتیــی رژێمــی شــا دژی
ههمــوو رهخنهگــر و مافخوازێــک ،بـه تایبهتــی دژی کــورد و چهپییـهکان ،پــر لـه جــاران
تووندوتێژتــر بــوو .ئهگهرچــی موســهدیق هیــچ مافێکــی بــه کــورد رهوا نهدیتبــوو.
لــه ســاڵی1953دا پهیامننامــهی بهغــدا لهنێــوان عێــراق و ئێــران و تــرک و پاکســتان و
بهریتانیــادا بهســرا ،کــه لــه نێوهڕۆکــدا دژی بزووتنــهوهی ئازادیخوازانــهی کوردبــوو،
بـهاڵم هـهر لـهو کاتهشــدا بلۆکێــک بــوو دژ بـه ســۆڤێت .لهگـهڵ ئهوهشــدا و ،سـهر هڕای
ئـهوهی ،زۆربـهی هـهرهزۆری خوێنــدهواران و هــورده بــۆرژوای کــورد ببوونـه زوڕناژەنــی
ســۆڤێت و ،بـهرهی رۆژئاوایــان کردبــووه دووژمنــی خۆیــان و ،بیانوویــان دابــووه دهســت
دهوڵهتــه داگیرکهرهکانــی کوردســتان کــه بــاس لــه مهترســیی کــورد بکــهن و ،جیهانــی
رۆژاوا بکهنــه دووژمنــی کــورد ،ســۆڤێت ،تهنانــهت بــۆ جارێکیــش ،ئــاوڕی لــه کــورد
نهدایــهوه .کهچــی ســێیهمین کۆنگــرهی (پارتــی دێمۆکراتــی کوردســتان) کــ ه لــه
1953/1/26دا ل ـه کهرکــووک بهس ـرا ،دانینــا ب ـهوهدا ک ـه “ ه ـهر کاتێــک (بهرژەوهندیــی)
بزووتنــهوهی کوردایهتیــی لهگــهڵ بزووتنــهوهی سۆســیالیزم و نێونهتهوهیــی جیهــان
(وات ـه بهرژەوهندیــی ســۆڤێت:ج.ن) پێچهوان ـهی ی ـهک وهســتان ،ئ ـهوا پێویســته واز ل ـه
بهرژهوهندیــی کوردایهتیــی بهێــرێ”وهک یهکێــک لــه ســهرکرده گهورهکانــی پارتــی؛
عهلــی عهبدوڵــا بۆمــان دهگێڕیتــهوه” (عهلــی عهبدوڵــا :مێــژووی پارتــی دیموکراتــی
کوردســتان” مارتــی،1971ل .)49ئهوجــا ئێســته هێنــدهک نــهزان و گهلــۆر و کۆنــه
زۆڕناژەنــی ســۆڤێت و چیــن پهیدابــوون؛ جنێــو بــه کوردایهتیــی دهدهن و دهبێــژن
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ئهم“حیزبانــه” حیزبــی کوردایهتیــن و“کوردایهتی”یــه ،کــه ماڵــی خهڵکــی وێــران
کــردووه و ،ئهمــهش کوردایهتییهکهی”حیزبــه کوردییــهکان”ە ،کــه کڕنووشــیان دهبــرده
بــهر ئاغــا کۆنهکانــی ئــهم جنێودهرانــه بــه کوردایهتــی.

گورگهزێی دیاردهی جهمال عهبدولنارس
له نیزیک ئاسامنی تاریکونووتهکی کوردستانهو ه
ئــهم بهســهرهاتانه کــه تاوەكــو دههاتــن دهبوونــه هــۆی پــر تهنگکردنــی رێــی ژیــان
لهبــهردهم کــورددا ،ببوونــه مایــهی دڵشــکاویی و خهموخهفهتێکــی گــهوره بــۆم .زۆر
ناخۆشــه ،مــرۆڤ ههســت بــه زۆرداریــی و ناڕەوایهتیــی بــکا ب هرامبــهر خــۆی ،بــهاڵم
دهســهاڵتی گۆڕینــی بــاری بهســهردا ســهپاوی نهبــێ .تاڵــر و ســتهمرتیش لهمــه
ئهوهیــه ،ئهوانــهی تــۆ خۆشــت دهوێــن و دهتــهوێ خزمهتیــان بکهیــت ،لێتتێنهگــهن
و ،چاکهخوازیــت بۆیــان ،بــه خراپهکاریــی لێکبدهنــهوه و ،بهربهرهکانیــت بکــهن و،
لــه ههمــوو الیهکیشــهوه دهرگــه داخرابــێ لــه ســهرت .لهگــهڵ ئهمهشــدا ،هیوابــڕاو
نهبــووم ،بـه تهمــای دهرفهتێــک بــووم .تروســکهی ئـهو دهرفهتـه نوێیـهم لـهو رامیارییـه
نوێیــهدا بهدیدهکــرد کــه لــه میــر و ،بــه تایبهتــی لــه جهمــال عهبدولنــارسهوه
ســهریههڵدابوو .لــه مامتاتیکــهوه ،فێــری ئــهوه بــووم کــه مــرۆڤ دهتوانــێ بههــۆی
چهنــد زانراوێکــهوه ،نهزانروێــک ،بهخۆیــی و بڕەکــهی و نرخهکهیــهوه دهستنیشــان
بــکا ،ئهگــهر بــه باشــی زانــراوهکان بــه یهکــهوه ببهســتێ .رامیارییــش هــهروهک
مامتاتیــک وای ـه ،بریتیی ـ ه ل ـه زووناســینی دهرفهتێــک ک ـ ه ل ـه یهکگرتــن ،یــان ،لێکدانــی
چهنــد رووداوێکــهوه دێتهگــۆڕێ ،ئهوجــا بهکارهێنانــی ئــهو دهرفهتــه لــه شــوێن و
کاتــی خۆیــدا.
کــه جهمــال عهبدولنــارس لــه1954ەوه ســهرکردهیهتیی میــری بــه تــهواوی گرتــه
دهســت ،کهوتــه بانگهشــهکردن بــۆ یهکێتییــی دهوڵهتــه عهرهبــهکان و ،بهربهرهکانیــی
ئیرسائیــل و ،نههێشــتنی سیســتهمی دهرهبهگێتــی ،کــه ئــهو ئــهم دووانــهی بــه
گابــهردی رێگــهی هێنانــهدی ئــهو یهکێتیییــه دادهنــان کــه لــه ههوڵدانــدا بــوو بــۆی.
ههروههــا باســی (سۆســیالیزمی دێمۆکراتیــی هــهرهوهزی -االشــراکیه الدیمقراطیــة
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التعاونیــة)ی دهکــرد و ،دژی سیســتهمی ســهرمایهداریی قســهیدهکرد و ،بــه ئاشــکرا
دژی پهیامنــه ئیمپریالیســتییهکان ،بهتایبهتــی (پهیامنــی بهغــدا) دهوهســتا و ،داوای
بێالیهنیــی ئهرێنــی (الحیــاد االیجابــی) دهکــرد لهنێــوان لهشــکرگهی کۆمۆنیســتی
و لهشــکرگهی ســهرمایهداریدا ،کــه ئــهم ههڵوێســتهی دوایــی نــارس؛ لــه کۆنگــرهی
شــاری باندۆنگــی ئهندونیســیا لــه1955دا و ،بــه بهشــداریی 29دهوڵهتــی ئاســایی و
ئهفریکایــی (رێکخــراوی دهوڵهتــه النهگیــرهکان)ی لێکهوتــهوه ،بــه ســهرۆکایهتیی
جهواهیــر الل نههــرۆ (1889ـ )1964ی ســهرۆکڤهژیرانی ئهوســای هیندســتان کــه
ســهرۆکی حیزبــی کۆنگــرهی هیندســتانیش بــوو؛ ئهمــهش دووژمنایهتییهکــی ئاشــکرای
نــارس بــووبهرامبــهر رژێمهکانــی عێــراق و ئێــران و ترکیــا و بهریتانیــا کــه ئهندامــی
(پهیامنــی بهغدا)بــوون .بێجگ ـه لهم ـهش ،نــارس ،ب ـه پێچهوان ـهی عێ ـراق و گهلێــک ل ـه
دهوڵهتــه عهرهبهکانــی دیکــهوه ،پێوهندیــی دیپلۆماســی و بازرگانــی لهگــهڵ ســۆڤێت
بهســت و ،چ ـهک و ئامێرهکانــی جهنگیــی ل ـه ســۆڤێت کــڕی .ئهم ـهش ،ب ـهرهی رۆژئــاوا
و دهســتوپێوهندهکانی لــ ه واڵتانــی عــهرهب و ئێــران و ترکیــادا ،تــهواو نائــارام کــرد.
جهمــال عهبدولنــارس بنچینــهی رێبازهکــهی خــۆی لــه نامیلکهیهکــدا کۆکردبــووهوه و
ب ـه نێــوی (فهلس ـهفهی شــۆرش)ەوه (فلســفه الثــوره) ل ـه چاپیدابــوو ،ک ـه ب ـه هــوردی
خویندبوومــهوه.
ئاشــکرایه ،حکوومهتــه عهرهبهکانــی عێــراق و ئــهردهن و عهرهبســتان (حیجــاز)
کــه ســهرکرده دهرهبهگــه هۆزپهرســتهکانیان؛ دووژمنایهتیــی نارسیــان دهکــرد،
لهبــهر ئــهوه نهبــوو کــه نــارس باســی ناســیۆنالیزمی عــهرهب و یهکێتییــی عهرهبــی
دهکــرد ،ئــهوان ســهری زمــان و بنــی زمانیــان “عهرهبایهتــی” و “یهکێتییــی عــهرهب”
بــوو .دووژمنایهتییهکهیــان لــهوهوه هاتبــوو کــه دهترســان” یهکیتییــی عهرهب”بــه
ســهرۆکایهتیی نــارس ،ببێتــه هــۆی لهدهســتدانی کورســیی شانشــینییان .ههروههــا کــه
ئێ ـران و رژێمــی ترکیــش ل ـه دژی بــوون ،لهبهرئ ـهوه بــوو ک ـه ئ ـهم دوو دهوڵهت ـه ،وهک
عێـراق ،دوو ئهندامــی (پهیامنــی بهغدا)بــوون ،کـه نــارس بـه سـهختیی دژایهتیــی دهکــرد.
ئهمـه بێجگـه لـهوهی کـه نــارس ،نێوچـهی خۆزستان(عهرهبســتان) ی بـه ئێرانهوهبهسـراو
و ،ئهســکهندهروونه(خهتای)ی بــه ترکیــاوه نووســێندراوی ،بــه دووبــهش لــه واڵتــی
عــهرهب دادهنــا و ،داوای رزگارکردنیانــی دهکــرد .لهگــهڵ ئهمهشــدا ،رژێمــی عێــراق،
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ک ـه خــۆی ب ـه رژێمێکــی عهرهبیــی دادهنــا و ،پروپاگهنــدهی بــۆ “یهکگرتنــی ع ـهرهب”
دهکــرد ،نهیدهتوانــی رهپوڕاســت دژی یهکێتییــی عــهرهب بوهســتێ ،بــهاڵم بــه رادیــۆ
و تهلهڤزیــۆن و رۆژنامــه بهکرێگیراوهکانــی ،دژی نــارس پروپاگهنــدهی دهکــرد.
تهنانــهت لــه کۆتایــی تهمهنــی شانشــینیی عێراقــدا ،کابرایهکــی راگرتبــوو ،ههمــوو
رۆژێــک بهرنامهیهکــی تایبهتــی بۆدانرابــوو دژ بــه نــارس و رێبازهکــهی کــه بــه (أخــي
يف مــر) واتــه(ب ـرام ل ـه میــردا) دهکرای ـهوه .رادیــۆی بهغــداش ،ه ـهر ساتهناســاتێک،
گۆرانــی (هــال پۆســتهچییه)ی لێدهدای ـهوه ،ک ـه گوای ـه ئهم ـه بــۆ ســووکایهتیکردن بــوو
ب ـ ه جهمــال عهبدولنــارس ک ـه باوکــی کارمهندێکــی گچک ـهی پۆســتهخانه بــووه و ،کاری
نامهبهرێتیــی کــردووه ،وهک ئــهوهی ئهمــه کارێکــی شــهرمهێنهربێ .بــه پێچهوانــهی
ئهمــهوه ،جهماوهرێتیــی نــارس و خۆشهویســتیی لهنێــو عهرهبهکانــدا ،رۆژ لــه دوای
رۆژ ،بههێزتــر دهبــوو ـ عهرهبــهکان ،بــه تایبهتیــی فهلهســتینییهکان ،بــه رزگارکــهری
خۆیانیــان دهدایــه قهڵــهم.

له بیرکردنهوه و لێکۆڵینهوهوه بۆ بڕیاردان
ئــهو دهمــه ،چهنــد مانگێــک بــوو ،ببوومــه مامۆســتا لــه قوتابخانــه نێوهندییهکانــی
کهرکــووک .رۆژانـه ،بـه رادیــۆ و رۆژنامـهکان ،بـهدوای دهنگوباسـهکاندا دهچــووم ـ پــاش
بیرکردنهوهیهکــی کــوور و لێکۆڵینهوهیهکــی بابهتانــه لــه بارودۆخهکــه ،دڵنیابــووم
ل ـهوهی س ـهرکردهیهکی وهک نــارس ،ههرچهنــده دژی حیزبدروســتکردن و حیزبایهتییــه؛
چۆنکــه دهیگــوت حیزبهکانــی واڵتــه عهرهبــهکان نیشــتامنپهروهرنین ،یــان ســهر بــه
بــهرهی رۆژههاڵتــن ،یــان ســهر بــهبــهرهی رۆژاوان و ،دیــاره دژی حیزبــی بهعــس و
حیزبــه ناسیۆنالیســته عهرهبییهکانــی دیکهشــه ،بــهاڵم کــه ئــهو بییــهوێ یهکێتییــی
عـهرهب پێکبهێنــێ ،پێویســتی بـه هاوکاریــی و پشــتیوانیی ئـهم حیزبانـه و رامیــاره عهرهبه
شۆڤێنیســتهکانیش دهبــێ و ،ئ ـهو درۆشــانهی ک ـه ههڵیشــیگرتوون”یهکێتیی ع ـهرهب”،
“سهربهســتی ،سۆســیالیزم” ،هــهر درۆشــمهکانی حیزبــی بهعســه ،لهبهرئــهوه ،ناتوانــێ
پشــتی کێشــهی کــورد بگــرێ و ،لهوانهشــه دژایهتییشــی بــکا .پــاش ئهمــهش .ئایــا
سهرخســتنی دۆزی کــورد ،کاری نــارسه ،یــان کاری کــورد خۆیهتــی؟ ئــهرێ ،کاری کــورد
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خۆیهتــی ،بــهاڵم ،ئــهوه ههیــه ،بههــۆی ئــهم ناکۆکییانــهوه ،کــه لــهم کاتــهدا ،ئــهم
ســهرکرده عهرهبــه ،لهگــهڵ رژێمهکانــی تــرک و عێــراق و ئێــران و پهیامنــی بهغــدا
ههیهتــی ،دهالقهیهکــی گــهورهی کردووهتــه ریزهکانــی داگیرکهرانــی کوردســتانهوه
و ،گورگهزێیهکــه لــه تهنیشــت ئاســانی تاریــک و نووتهکــی کوردســتانهوه ،ههروههــا
دژایهتییکردنــی پهیامنــی بهغــدا و ئیمپریالیزمــی بهریتانیــا و دژایهتییکردنــی سیســتهمی
دهرهبهگێتــی و باســکردنی سۆســیالیزم لهالیــهن نــارسهوه ،ســهرهڕای جیاوازیــی
ئامانجهکانــی ل ـه ئامانجهکانــی کــورد ،هێنــدهک خاڵــی هاوبهشــی لهگ ـهڵ کــورد ههی ـه
و پێویســتی بــه کوردیــش دهبــێ و ،دهکــرێ وهک دهرفهتێــک بــۆ هێنانــه پێشــهوهی
کێشــهی کــورد ،کهڵــک وهربگیــرێ لێــی .لهبهرئــهوه ،بڕیارمــدا رێیــهک بدۆزمــهوه بــۆ
ئ ـهوهی کێش ـهی کــورد ،لهپــاڵ ئ ـهو خاڵ ـه هاوبهشــانهدا بخهم ـه بهرچــاوی ،بهجۆرێــک
کــه تێبــگا پشــتگیریکردنی ئــهم کێشــهیه ،ههرچهنــده ســنوورداریش بــێ ،ســووتێکی
بۆخۆیــی و ئامانجهکانــی تێدایـه ،چۆنکـه لـه رامیاریــدا کـهس خێــر بهکـهس نــاکا ،مهگـهر
ئهوانــهی لــهم رووهوه زۆر نــهزان و ســاویلکهن .ئهمــهش بــهوه دهکــرا ،کــه بــه رۆنــی
بخرێت ـه بهرچــاوی نــارس ،ک ـه ئ ـهو دهوڵ ـهت و رژێــم و هێــز و پهیامننامهی ـهی ،ئ ـهو ،وا
بهکوڵــودڵ دژایهتیییــان دهکا ،وهک دهوڵهتانــی تــرک و عێ ـراق و ئێ ـران ،ک ـه واژۆکهرانــی
پهیامننامــهی بهغــدان ،ئهوانــه هــهر ئهوانــهن کــه بــه پشــتی ئیمپریالیزمــی رۆژاوا
دژایهتییــی کــورد دهک ـهن و ،کوردیــش ناچــاره دژایهتیییــان دهکا و ،دژایهتیــی پهیامنــی
بهغــداش دهکا ،کــه ئــهم پهیامنــه بــۆ پــر بندهســتکردنی کــورده و ،لهالیــهن ئــهم
ســێ دهوڵهتــه و بهریتانیــا و پاکســتانهوه بهســراوه ،کــه بهریتانیــا ئــهو دهوڵهتهیــه
چارهنووســی کــوردی گهیانــدووه بــهم رۆژە رهشــه .ئهمــهش دهبێتــه خاڵێکــی گرنگــی
هاوبــهش لهنێــوان کــورد و رێبــازی نارسیــدا ،ههروههــا بهربهرهکانیــی دهرهبهگێتــی
و دادۆشــینی هــهژاران و چینــه بهشــخوراوهکان ،لهالیــهن ســهرمایهدارانهوه ،کــه نــارس
جهخــت دهکا لهســهریان ،ئهمــهش لهالیــهن کــوردهوه ،وهک گهلێکــی بهشــخوراو و
رووتێنــدراو پشــتگیریدهکرێ .خــۆ ئهگ ـهر نــارس گوێیڕانهگــرت لێــی و گرنگــی نهداپێــی،
ئــهوا هیــچ زیانێکــی بــه کێشــهی کــورد نهگهیانــدووه .کــورد هیچــی نییــه ،تاوەكــو
لــه دهســتی بچــێ .کوردیــش گوتوویانــه“ :کردهپهشــیامن بیــت باشــر ه لــه نهکــرده
پهشــیامن”واته؛ کــه ههلێــک هاتــه پێشــهوه بیقــۆزهرهوه ،ســا یــان گاڵ دێنــی یــان
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پهمــوو .پــاش بڕیــاردان ،ئهوجــا بیــرم ل ـهوه کــردهوه ،چــۆن ئهم ـه بگهیێنــم ب ـه جهمــال
عهبدولنــارس؟ ئایــا ،ئهمــه بکهمــه نامهیــهک و بینێــرم بــۆی؟ باشــه ئهگــهر بــه نامــه
نووســیم ،نامهک ـه چــۆن بنێــرم؟ ب ـه پۆســته؟ بێگومــان ئهگ ـهر بههــۆی س ـهفارهتخانهی
میــرهوه لـه بهغــدا بینێــرم ،ئـهوا پۆســتهی سـهفارهت ،بێجگـه لـه پۆســتهی دیپلۆماســی
کــه پشــکنینی لهســهر نییــه ،ههمــوو پۆســتهیهکی دی لــه بنچــاوی دهزگــهی نهێنیــی
عێراقــدان و ،ئ ـهو دهم ـه پۆســتهکه دهگــرن و ناگات ـه دهســتی .پاشــان ،ئهگ ـهر ب ـه نام ـه
نــاردم و بـ ه جۆرێــک کـه بگاتـه دهســتی ،بـه چ نێوێکـهوه بینووســم؟ بهنێــوی راســتینهی
خۆم ـهوه؟ ئهگ ـهر ب ـه نێــوی خۆم ـهوه نووســیم ،باش ـه ،ئ ـهز کێــم و س ـهنگم چیی ـه و ب ـه
نوێنهرێتیــی کێــوه قسـه دهکـهم و ئـهو کاره دهکـهم؟ ئـهز مامۆســتایهکی قوتابخانـهم و،
تهمهنــم هێشــتا نهگهیشــتووهته  23ســاڵی تــهواو ،نــه ســهرۆکهۆز و نــه ســهرۆکحیزب
و نـ ه کۆنـه ڤهژیــر و نـه مرۆڤێکــی لـه ســنوووری رامیاریــی کــورد ،یــان عهرهبــدا نــارساوم.
راســته؛ چهنــد وتارێکــم ل ـه رۆژنام ـهی بهنێوبانگی(صــوت االهــايل) زمانڕەوشــی پارتــی
نیشــتامنیی دێمۆکراتــی عێراق ،به سـهرۆکایهتیی کامیــل چادرچــی(1897/4/4ـ )1968/2/1
دا باڵوکرابوون ـهوه ،ک ـه یهکێــک لهوان ـه ئ ـهو وتــاره بــوو ک ـه لهبهرپێچدان ـهوهی ج ـهالل
بایــاری سـهرکۆماری ئـهو دهمـهی رژێمــی ترکــدا نووســیبووم ،کـه لـه ئهمریــکا گوتبــووی”
لــه ترکیــا ،بێجگــه لــه تــرک ،هیــچ کهمــه نهتهوهیــهک نییــه“ و ،وتارهکــهش بههــۆی
ئــهو پشــتگیرییهی کــه مامۆســتا مــهال جهمیلــی رۆژبهیانــی هــهر لــهو رۆژنامهیــهدا
باڵویکردبــووهوه و ،س ـهفیری تــرک شــکاتی ل ـه ههردووکــان و رۆژنامهک ـهش کردبــوو،
رۆژنامهک ـهش لهالی ـهن دادگ ـهوه س ـزای پــاره درابــوو بهس ـهریدا ،ل ـه ههمــوو جیهانــی
عهرهبــدا دهنگیدایـهوه ،بـهاڵم رۆژبهیانیــش و منیــش ،ههردووکــان وتارهکامنــان بهنێــوی
خواســتهمهنییهوه باڵوکردبــووهوه .پاشــان ،ئایــا وتارێــک ،یــان چهنــد وتارێــک ،دهبێتــه
هــۆی سهرنجڕاکێشــانی نــارس بــۆ نامهکـهم؟ ،راســته بیســتبووم کـ ه نــارس مرۆڤێکــی ســاده
و خاکــی و بێفیــزه ،بـهاڵم ئایــا نامهکـهم نــرخ و کارکردێکــی دهبــێ لـهالی وی؟ لـهوه دڵنیــا
نهبــووم ،لهب ـهر خۆم ـهوه گوتــم :ئ ـهی چۆن ـه ئهگ ـهر ئ ـهم بابهت ـه بکهم ـه نامیلکهی ـهک
بهنێوێکــی خواســتهمهنییهوه و ،کێشــهکان لهوێــدا باشــر و فراوانــر رۆنبکهمــهوه و،
نامیلکهکــهش بــه چاپێکــی جــوان دهربکــهم و ،وهک دیارییــهک لهالپــهڕەی یهکهمیــدا،
بهچهنــد وش ـهیهکی باڵکێــش و شــیرین پێشــکێش بهخــۆی بک ـهم؟ پــاش لێوردبوون ـهوه،
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ئ ـهم رێی ـهی دواییــم بهباش ـزانی ،چۆنک ـه؛ نامیلکهک ـه ،بێجگ ـه ل ـه س ـهرۆک نــارس خــۆی،
بهســهر ژمارهیهکــی زۆر لــه نووســهران و رۆژنامهڤانــان و رامیارانــدا باڵودهکرایــهوه و
کێشــهکهش ،ئــهو دهمــه؛ بههــۆی پێشکێشــکردنییهوه بــۆ ســهرۆک نــارس ،بهجۆرێکــی
دی تێیدهڕوانــرا لهالیــهن ئــهو عهرهبانــهوه کــه ســهربه رێبــازی نــارس ،یــان لــه دژی
بــوون .بــهاڵم گوتــم ،باشــه ئــهو نامیلکهیــه لهکــوێ چاپبکــهم؟ لــه عێراقــدا ئــهو کاره
نهدهک ـرا .بــۆ چاپکردنــی ب ـه ئاشــکرا؛ دهبــوو و هزارهتــی نێوخــۆ ک ـه بهدهســت س ـهعید
قـ هزازهوه بــوو ،رازیبــێ ،ئـهوهش کارێکــی لـه نهبــووان بــوو .بـه نێوێکــی خواســتهمهنیی
و بـه دزییـهوه ،هیــچ چاپخانهیـهک ئامــاده نهبــوو ئـهو کاره بــکا .چۆنکـه ،دهدۆزرایـهوه
و ،دهســتبهجێ چاپخانهکــه دادهخــرا و خاوهنهکهشــی دهگیــرا .خــۆ ئهگــهر چاپیــش
بکرایــه ،چــۆن لــه عێراقــهوه بــه پۆســته بنێــردرێ بــۆ ســهتان کــهس لــه دهوڵهتــه
عهرهبــهکان و شــوێنانی دی .ئهوجــا بڕیارمــدا کــه بچــم لــه دهرهوهی عێــراق چــاپ و
باڵویبکهمـهوه .شــوێنیش بــۆ ئـهو کاره لـهو رۆژهدا ،لـه لوبنــان باشــر دهســتنهدهکهوت.
لهبهرئــهوه بریارمــدا ســهفهرێکی ســووریا و لوبنــان بکــهم .لوبنانــی ئــهو ســهردهمه
به“ســویرسا”ی رۆژهــهاڵت نێودهبــرا ،دهوڵهتێکــی گچکــه ،بــهاڵم سیســتهم دێموکراتــی
بــوو .ئازادییهکــی رامیاریــی و رۆژنامهوانــی و ئایینــی ،بـه ههمــوو مانــای وشـه تێدابــوو.
لــه ســووریاش لــه 1954/2/25دا حکوومهتــی ئهفســهرهکان بــه ســهرۆکایهتیی ئهدیــب
شیشــهکلی رووخێندرابــوو ،لــه 1955ەوه لهالیــهن حکوومهتێکــی فرهحیزبــی بــه
س ـهرۆکایهتیی شــوکری قوهتلــی ک ـه ناسیۆنالیســتێکی ع ـهرهب و س ـهر ب ـه رێبــازی نــارس
و دژ بــه رژێمــی عێــراق و پهیامنــی بهغــدا بــوو ،دهبــرا بهڕێــوه .بــهاڵم ماوهیهکــی
زۆر نهبــوو کــه لــه فهرمانــی لهشــکریی رزگاری ببــوو ،لهبهرئــهوه ،هێشــتا رهنگێکــی
تــهواوی بهخۆیــهوه نهگرتبــوو ،بهکورتــی؛ جــارێ کــهس بهکــهس نهبــوو .ژمارهیهکــی
زۆر لــه بهرههڵســتکارانی عێراقــی ،کــه لهنێویانــدا کوردیــش ههبــوون ،لــهوێ وهک
پهناب ـهر دهژیــان ،ک ـه هێندێکیانــم دهناســی .نهرێتــی ئ ـهو دهم ـهش ل ـه عێ ـراق وابــوو،
مامۆســتاکانی قوتابخانــهکان و زانســتگه؛ دهیانتوانــی لــه پشــووی هاوینــدا کــه ســێ
مانــگ بــوو ،س ـهفهر بک ـهن بــۆ دهرهوهی عێ ـراق .ئ ـهز ئ ـهو دهم ـه ک ـه لــه کهرکــووک
مامۆســتابووم ،مافــی ســهفهرکردنم ههبــوو .چــووم بــۆ بهغــدا و لــهوێ پاســپۆرتێکم
دهرهانــی ،کــه چوونــی بــۆ ههمــوو جیهــان لهســهر نوورسابــوو ،ئیرسائیــل نهبــێ.
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ئاپۆ ئۆسامن سەبری ( )1993/10/11 .1905/1/7

چوونیــش بــۆ ســووریا بێڤیــزه بــوو .بهڕێک ـهوت ،ل ـهو رۆژان ـهدا ک ـ ه خــۆم ئامادهدهکــرد
بــۆ ســهفهر ،نــارس لــه رۆژی 1956/7/26دا بــه بڕیارێکــی کوتوپــڕ کهنــداوی سوێســی
کــرده هیخۆیــی (مڵــک)ی دهوڵهتــی میــر ،وهک تۆڵهســهندنهوهیهک بهرامبــهر
خۆکێشــانهوهی بانکــی نێودهوڵهتــان و ئهمریــکا و ئینگلیســتان لــه پارهدانــی تێچــوو
(مــهرسهف)ی بیناکردنــی ( بهربهســتی بــهرز -الســد العــايل )و ،ئهمــهش؛ بهریتانیــا و
فهرهنســای ل ـه دژی نــارس بهجارێــک هورووژانــد و ،خزمهتێکــی دیک ـهی ب ـه کارهک ـهی
مــن کــرد.
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له بڕیاردانهوه بۆ کردهوه
لــهو ســهردهمهدا ،لــه بهغــدا پاســی زۆر گــهورهی کۆمپانیای”نێــرن” هەبــوون .لهبــهر
ئــهوه خهڵکهکــه بهههمــوو جــۆره پاســێکی واگهورهیــان دهگــوت ”نێــرن” .رۆژێکــی
دهمهونیــوهڕۆی س ـهرهتای مانگــی ئابــی  1956بــوو ک ـه ب ـه یهکێــک ل ـهو “نێرنان ـه“ ل ـه
بهغــداوه کهومت ـهڕێ و ،پــاش بڕینــی چهنــد شاروشــارۆچکهیهک ،ئهوجــا ب ـه دهشــتێکی
کاکیبهکاکــی و پــڕ لــه خــۆڵ و تهپوتــۆزدا ،بــۆ رۆژی دوایــی ،دهمــی چێشــتهنگاڤ،
گهیشــتمه دیمهشــق .لــه پاســهکهدا ،بێجگــه لــه هاژۆرهکــه و ســهکنهکهی ،بیســت
ســهفهرکهرێک ههبــوون .عهرهبێکــی بهغدایــی لــه تهنیشــتمهوه جێیگرتبــوو .ئــهم
بهڕێــزه ،بــۆ ئ ـهو رێگ ـه دووره ،ل ـه بوتڵێــک ئــاو پــر ،هیــچ جــۆره خواردنێکــی لهگ ـهڵ
خــۆی نههانیبــوو .لــێ ،مــن هێنــدهک خواردنــی خــۆش و میــو ه و ئــاو و کۆکاکــۆالم پێبــوو.
پارهیهکــی باشیشــم لهگــهڵ خــۆم هێنابــوو ،چۆنکــه؛ دهمزانــی پهرتــۆک بــه هــهرزان
چاپناکــرێ.
دهمهوئێــوارێ کــه دهســتمکرد بــه خــواردن و ،وهک رهوشــتی کــوردهواری وێرمکــرد،
دهســتبهجێ کهوتهخــواردن لهگهڵــم و بهشــی شــێری بهرخــۆی خســت و ،ک ـه پێمگــوت
”کــوردم” دهســتیکرد ب ـه پهســندان و ههڵدانــی کــورد و گوتــی“ :ه ـهر ئێــوه مرۆڤــن و
ه ـهر ئێــوه ویــژدان و ئاوڕووتــان ههیــه و گهلێــک قس ـهی رهق و ناشــیرینی بهع ـهرهب
گــوت .منیــش گوتــم “ :لهههمــوو گهلێکــدا باشــیش و خراپیــش ه ـهن” .گوتــی  :نــا ،ل ـه
عهرهبــدا بــاش ههڵناک ـهوێ ”...گوتــم“ :ئ ـهوه وانیی ـه ،ئهوهتــا عهرهبێکــی بــاش لهگ ـهڵ
مــن قســه دهکا” .لهقســهکردندا لهگهڵــی ،بــۆم دهرکــهوت کــه ئــهم کابرایــه چهنــد
جارهکــی دی س ـهفهریکردووه بــۆ شــام و دهیگــوت“ :ئ ـهم واوالێکراوان ـهی واواپێکراوان ـه،
لهســهر ســنوور؛ باجــی زۆر وهردهگــرن” .گوتــم :بۆچــی هیــچ کااڵیهکــت پێیــه کــه
باجباربــێ؟ گوتــی“ :ئـهرێ پێمــه” .کـه گهیشــتینه سـهر ســنوور و ،چاوێکــی خشــاند بـهم
الوبــهوالدا ،بــه پێکهنینێکــی خۆشــییهوه گوتــی“ :تهلبهنــدی ســنوورهکه و نیشــانهی
گومرگیــان البــردووه ،وادیــاره یهکێتیــی ئابووریــی لـه نێــوان ســووریا و عێراقــدا پێکهاتــووه
و ئێــدی گومــرگ ناســتێنن” .کــه نهختێکــی دیکــه چووینــه پێشــهوه ،ئهفســهرێکی
ســووریایی نێرنهکهمانــی راگــرت و ،گوتی“:وهرن ـه خــوارهوه” .کاب ـرای تای ـهن ب ـه دهنگــی
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ب ـهرز گوتــی“ :انشــاءألله وحــده ...انشــاءألله وحــده” (ئهگ ـهر خواپێخۆشــبێ ،یهکێتیی ـه)
و روویکــرده ئهفســهرهکه و گوتــی“ :تــره انــا مــن صمیــم القومیــه العربیــه ”-بنــۆڕە،
ئــهز لهنێــو جهرگــهی ناســیۆنالیزمی عهرهبــهوه هاتوومهتــه دهرێ) .ئهفســهرهکه
دهمبهپێکهنیــن گوتی“:بارهکانتــان داگــرن” .هــاژۆر و ســهکنهکهی بارهکانیــان داگــرت.
مــن باوڵێکــی گچکـهم پێبــوو ،جلهکانــم و شــتومهکی کهســیی تێدابــوو ،بێبــاج دهرچــووم.
بـهاڵم ئـهو ،کـه شــتهکانی هاتنـه پشــکنین ،داوای باجێکــی زۆریــان لێکــرد .کابـرا کهوتـه
هــاوار هــاوار “ئهمــه چ یهکێتییهکــه و ،چ عهرهبپهروهرییهکــه و چ برایهتییهکــی
عهرهبییــه؟” .ئێســتهش وشــهکانیم لهبیــر مــاوه کــه گوتی“:خــره بهالوحده-ئــهی
گــوو بــهم یهکێتییــه) .لــهوهوه بووبــه حهنهحهبهشــێیهکی قــورس و ،پاســهکهمان
ماوهیــهک لهبهرئــهو ههتــاوه گهرمــه راگیــرا و دواکــهوت ،دواییــش پارهکهیــان هــهر
لێســهند .کــه کهوتینــهوهڕێ ،روویکــرده مــن و گوتــی ”:نهمگــوت هــهر ئێــوه پیــاون
و عــهرهب چ ماڵێكــن!” ،منیــش دڵخۆشــیم دایــهوه و گوتــم :زۆر سوپاســت دهکــهم،
حهزمدهکــرد هێنــدهک میــوه و شــیرانیم پێبامی ـه پێشکهشــتمبکردایه ،ب ـهاڵم بهداخ ـهوه
هیچــم پێنهمــاوه.

له دیمهشق
پــاش ماوهیــهک گهیشــتینه گهراجــی نێرنهکــه .لــه بهغــدا پرســیبووم بچمــه چ
هۆتێلێــک ک ـه کــورد و پهناب هرانــی عێراقــی روویتێدهک ـهن .نێــوی هۆتێلــی “فهلهســتین
و رۆژههاڵتــی ئــهردهن -فلســطین و رشق االردن)یــان ههڵدابــوو بــۆم .ئــهز ژی لــهوێ
دابهزیــم .ســهیر ئهوهیــه؛ تاکســیهاژۆرهکهش ،کهزانــی پاســهکهمان لــه عێراقــهوه
هاتــووه ،خۆشــی دهیویســت مببــا بــۆ ئ ـهو هۆتێل ـه ،وادیــاره شــارهزای کارهک ـهی بــوو.
خــاوهن هۆتێلهکــه نێــوی ئهبــوو ئهیووبــی ئهیووبیــی بــوو ،به“ئهبــوو دیاب”یــش
بانگیــان دهکــرد .پیاوێکــی کــوردی خهڵکــی تاخــی کــوردان (حــی االک ـراد)ی دیمهشــق
بــوو ،بــهاڵم کوردیــی زۆر کــهم دهزانــی .ســهربه پارتــی کۆمۆنیســتی ســووریابوو ،کــه
خالیــد بهگــداش ســکرتێری گشــتیی ئـهم حیزبـه بــوو ،کـه ئهویــش بەبنهچـه کــورد بــوو.
ه ـهر ئ ـهو رۆژە ،ل ـه هۆتێلهک ـه ئهوڕەحامنــی زهبیحیــم دی ،ک ـه گوتــی ل ـهو هۆتێل ـه کار
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دهکا و نێــوی خــۆی کــردووه به“عیســا عهرهفــات” ،زۆر گلهیــی لــه ئهبــوو ئهیــووب
دهکــرد ،دهیگــوت چهکووســه (رژده ،پیســکهیه)و مانگــی تهنــێ ( )60لیــرهی ســووریایی
دهداتــێ .کــورد دهبێــژن “قس ـه قس ـه دههێنــێ”؛ زهبیحیــم ،دووســێ ســاڵێک لهوهب ـهر
ل ـه بهغــدا ناســی ،ئهم ـهش ب ـه بۆن ـهی ئ ـهوهوه بــوو ک ـه (پارتی)ببــوو ب ـه دوو بهش ـهوه.
بهشــێکیان بــه ســهرکردهیهتیی ههمــزه عهبدوڵــا بــوو کــه بهخۆیــان دهگوت“بــهرهی
پێشــکهوتوو” .بهشــهکهی دیــش بــه ســهرکردهیهتیی برایــم ئهحمــهد ،کــه الیهنگرانــی
“بــهرهی پێشــکهوتوو” بهمانیــان دهگــوت “دهســتهی نێوهنــد” (مرکــز) .الیهنگرانــی
“ب ـهره” ب ـه ژمــاره زۆرتــر و بهرچاوتربــوون ل ـه “نێوهنــد” .ههربــۆ وێن ـه ،ل ـه ســلێامنی:
شــێخ شــههابی شــێخ نــووری و بابهتایــهری شــێخ جــهالل و درهخشــانی خوشــکی و
قالــهی حاجــی حســێن (گۆرانیبێــژ و نانــهوا) و جهمالــی موختــار و جهمالــی حاجــی
شــهریف و ســڵێامنی مهجــی بــهگ و حهمهکهریــم فهتحوڵــا و حســهینه شــهلی
ههڵهبجهیــی و جهمــال شــالی و جــهالل عهزیــز و موعــهزهزی خوشــکی و نهجاتــی
عهبــده و عهزیــز محهممــهد (بــرای ئــهرکان) و ئهحمــهد ســمێڵ کاکهیــی و گهلێکــی
دی ســهر به“بهره”بــوون .بــه پێچهوانــهی ئهمــهوه  ،تاکــه کهســێک لــه “دهســتهی
نێوهنــد” کــه بــه رابردوویهکــی تێکۆشــهرانه نارسابــوو؛ حیلمــی عهلــی شــهریف بــوو.
ئهویــش ن ـهک لهب ـهر خاتــری برایــم ئهحم ـهد ،س ـهر ب ـهو باڵ ـه بــوو؛ بهڵکــو دهیگــوت؛
“ههمــزه عهبدوڵــا دهیــهوێ پارتــی بــکا بهکلکــی پارتــی کۆمۆنیســتی عێــراق” .ئــهم
پێشبینییهشــی راســت دهرچــوو ،بــه تایبهتــی؛ نیازهکــهی ههمــزه عهبدوڵــا لــه
ســهردهمی فهرمانڕەوایــی عهبدولکهریــم قاســم دا کهوتــهڕوو ،ئــهم باسهشــم لــه
سهمیناری(کوردســتان وشۆرشــهکهی)دا رۆنکردووهتــهوه .جــا لهبهرئــهوهی ئــهز ســهر
ب ـه هیــچ الیهکیــان نهبــووم ،ه ـهردوو الیــان روویاننالێــم ههوڵــی یهکگرتنهوهیــان بــدهم
و رازیبــووم .بــ ه کورتــی؛ شــهوێکیان کاک حیلمــی بردمــی بــۆ شــوێنێکی چۆڵهوانــی و
تاریــک ل ـه (بغــداد الجدیــدة) .ماوهی ـهک وهســتاین و چاوهڕوامنانکــرد ،ئهوجــا زهالمێــک
لهنێــو دارودهوهنــی نێزیــک ب ـهو شــوێنهوه هات ـه دهرێ بهرهوڕوومــان و ک ـه س ـهرنجمدا
برایــم ئهحم ـهد بــوو .ســمێڵی تاشــیبوو ،کلێتهیهکــی کردبــووه س ـهری و ،چاویلکهیهکــی
لێڵــی کردبــوو ه چــاوی .برایــم ئهحم ـهد ،ل ـهو س ـهردهمهدا ل ـه ترســی گرتــن ،خــۆی ل ـه
حکوومـهت شــاردبووهوه .لهگـهڵ کاک حیلمــی و کاک برایــم پێکـهوه چوویــن بــۆ ماڵێــک
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عەبدولڕەحامن زەبیحی

ل ـ هو نێزیکان ـه ک ـه ماڵــی کوردێــک بــوو ،ب ـه نێــوی کاک قــادرهوه ناســاندیان ب ـه مــن.
دوایــی زانیــم کــه ئــهو قــادره ئهوڕەحامنــی زهبیحییــه و لــه دیســکۆی عهبدوڵــا کار
دهکا .دیســکۆی عهبــدواڵ ،دیســکۆیهکی نــارساو بــوو لــه بهغــدا ،تهنانــهت ئهوهتــه
هۆزانــی بهنێوبانــگ عهبدوڵــا گــۆران (1904ـ  )1962بــه هۆنــراوهی “شــهوێک لــه
عهبدوڵــا” باســیدهکا .خاوهنــی دیســکۆکه کوردێکــی ســنهیی زۆر دهوڵهمهنــد و
دهستڕۆیشــتوو بــوو ،نێــوی عهبدوڵــای شـهریفی بــوو .لـه کۆبوونهوهکـهدا ،بێجگـ ه لـهم
کهســانهی باســکران ،عهلــی ش ـهریف ل ـهوێ بــوو ،ک ـه س ـهر ب ـه “ب ـهرهی پێشــکهوتوو”
بــوو .ههروههــا کوردێکــی ئێرانیــش لــهوێ بــوو ،کــه لهوهپێــش دهمناســی و ،چهنــد
جارێــک ل ـه ســلێامنی هاتبــووه ماڵ ـهوه بــۆالم ،ب ـهاڵم بهنێوێکــی خواســتهمهنی ،دوایــی
زانیــم کــه غهنــی بلووریــان بــووه .لــه کۆبوونهوهکــهدا؛ زهبیحــی و غهنــی بلووریــان؛
پــر بــهالی برایــم ئهحمــهددا رایاندهکێشــا؛ دوور نییــه لهبهرئــهوه بووبــێ کــه برایــم
ئهحم ـهد کۆن ـه ئهندامــی ژێــکاف بــوو .دهبــێ ئ ـهوهش بگوتــرێ ک ـه زهبیحــی ماوهی ـهک
لهگــهڵ ههمــزه عهبدوڵــا و ماوهیهکیــش لهگــهڵ کۆمۆنیســته عێراقییــهکان کاریکــرد.
دوایــی ل ـه دژی ههردووالیــان وهســتا و گ هڕای ـهوه الی برایــم ئهحم ـهد و مــام ج ـهالل.
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ههرچــی پێوهندیــی بــه کۆبووونهوهکــهی ئــهو شــهوهوه ههیــه ،ئــهوا بــه تهواویــی
دهرکــهوت بــۆم کــه ناکۆکییهکــهی نێوانیــان ،بنچینهیهکــی هزریــی ،یــان رێکخســتهیی
پتــهوی نهبــوو ،ئهوهنهبــێ ،کــه نێوانــی برایــم ئهحمــهد و ههمــزه عهبدوڵــا ،بههــۆی
دردۆنگیــی خێزانییانــهوه لهگــهڵ یــهک ،خۆشــنهبوو .تاکــه داخوازییهکــی بــهرهش کــه
پێمڕاســت بــوو ،ئــهوه بــوو دهیانگــوت؛ دهبــێ نێــوی “حیــزب”“ ،پارتــی دێمۆکراتــی
کــورد” ببێتــه “پارتــی دێمۆکراتــی کوردســتان” .پاشــان ،کــه یهکیانگرتــهوه ،نێوهکهیــان
گــۆڕی ب ـ ه “پارتــی دێمۆکراتــی یهکگرتــووی کوردســتان” .ب ـهاڵم ب ـهم یهکگرتنهوهی ـهش؛
ئــاو ب ـه ئاگــری ناکۆکییهکانــدا نهک ـرا( .درێــژەی ئ ـهم باسهشــم ل ـه سهمیناری”کوردســتان
و شۆرشــهکهی”دا خســتووهتهڕوو ،چاپــی ئهڵامنــی ( 1972وهرگێڕانــی کــوردی ،چاپــی
یهک ـهم ســوێد  ،1985چاپــی دووهم ،ئهلیکرتۆنیــی کــوردی ،2003چاپــی ســێههم ههولێــر
 .)2007ه ـهر ل ـه هۆتێلهک ـهی دیمهشــق ،چــاوم ب ـه عێزهدیــن مســتهفا رهســووڵ ک ـهوت
کـه ئـهو دوایــی ،دوو ســاڵێک لـه ســووریا مایـهوه .ههروههــا شــوکور مســتهفا و حهبیــب
محهممــهد کهریمیــش ،هاتوچــووی ئــهو هۆتێلهیــان دهکــرد.
پــاش یــهک دوو رۆژ ،هــهر لــه هۆتێلهکــه ،ئاپــۆ ئۆســان ســهبری (1905/1/7ـ
)1993/10/11شــم ناســی .بهڕاســتی هــهر لــه یهکهمیــن بینیــن و قســهکردن لهگهڵــی،
چــووه دڵمــهوه .پاشــان بــۆم دهرکــهوت کــه ههســتم بهههڵــه نهچووبــوو .ئاپــۆ
ئۆســان کوردێکــی ههتــا بڵێیــت لهســهرخۆ ،رۆشــنبیر ،رهوشــتجوان ،زمانشــیرین ،لــه
زمانــی کوردیــی و مێــژووی کــورددا شــار هزا ،پێک ـهوه باســی کێش ـهی ئهلفوبێــی کوردیــی
و چاکســازیی ئهلفوبێــی التینیــان کــرد ،کــه جــهالدهت بهدرخــان(1897ـ )1951لــه
کۆتایــی بیســتهکاندا بــۆ رێنووســی کوردیــی دایهێنــاوه و ،ئاپــۆ ئۆســانیش بـهو رێنووســه
ل ـ ه گۆڤاری(هــاوار)دا وتــاری باڵوکردووهت ـهوه .ه ـهر لهس ـهر ئ ـهو باس ـه ،ئاپــۆ ئۆســان
پووختهیهکــی وتووێــژ و بیروڕاکامنانــی خســته ســهر کاخــهز بــه دهستنووســی خــۆی.
کــه گهڕامــهوه کهرکــووک؛ نامیلکهیهکــم لهبــارهی (نووســینی کوردیــی بــه التینــی)
یــهوه نووســی و ،لــه ســاڵی1957دا لــ ه بهغــدا چاپمکــرد و ،دهستنووســهکهی ئاپــۆ
ئۆسامنیشــم بــه زینکۆگــراف بهچاپگهیانــد .وێنهیهکــی ئــهو دهستنووســه مێژووییــه وا
لــهم ژمارهیــهی(رووداو)دا خراوهتــه بهرچــاو.
هــهر لهگــهڵ ئاپــۆ ئۆســان؛ باســی ئــهو پڕۆژەیهشــم کــرد کــه بــه تهمــای کردنــی
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بــووم و گوتــم دهمــهوێ لێــره ،لــ ه هۆتێــل ،نامیلکهکــه بنووســم و دوایــی بیبــهم بــۆ
لوبنــان ،لــهوێ چاپیبکــهم و ،بهپۆســتهی لوبنــان بینێــرم بــۆ جهمــال عهبدولنــارس
و خهڵکــی دیکــه .ئاپــۆ ئۆســان گوتــی؛ بــۆ ناردنــی نامیلکهکــه بــه پۆســته ،لوبنــان
گهلێــک باشــره لێــره(دیمهشــق) ،خهڵــک لــهوێ؛ هێنــده فــزوول نیــن وهک ئێــره و،
لــهم رووهوه واڵتێکــی ئــازاده ،بــهاڵم بــۆ چاپکردنــی ،لهوانهیــه لێــرهش بتوانــرێ بــه
دزیی ـهوه چاپبکرێــت .گوتــم :چــۆن؟ گوتــی :ل ـه نێزیــک ئ ـهم هۆتێل ـهوه چاپخانهی ـهک
ههیـه نێــوی چاپخانـهی (کـهرهم)ە ،ئێمـه ،هـهر لـه کۆنـهوه لـهوێ شــتامن چاپکــردووه و
چاپدهکهیــن و جاروبــار شــتی کوردیــش ل ـهوێ چاپدهکهیــن .گوتــم “:دهکــرێ بهڕێــزت
بپرســیت ل ـه خــاوهن چاپخانهک ـه ،ئایــا ئامادهی ـه ،بــێ ئ ـهوهی چــاوی ب ـه مــن بک ـهوێ و
بزانــێ کــێ نووســیوێتی ،ئ ـهو کاره بــکات بۆمــان .چۆنک ـه ئ ـهز نامیلکهک ـه ب ـه نێوێکــی
خواســتهمهنییهوه دهنووســم و حهزناکــهم مببینــێ و مبناســێ” .ئاپــۆ ئۆســان گوتــی:
“دهچــم قس ـه دهک ـهم لهگهڵــی” .گوتــم“ :ئاپــۆ ئۆســان ،ئهگ ـهر کهمێکیــش ب ـه گرانــر
کــردی لــه نرخــی بــازاڕ ،تکایــه خهمنــاکا و گوێمــهدهرێ ،مهبهســت ئهوهیــه کارهکــه
بکــرێ” .ئاپــۆ ئۆســان ،یــادی زیندووبــێ ،ههرئهودهمــه ههســتایه ســهرپێ و چــوو
بــۆ چاپخانهک ـه ،ک ـه گهڕای ـهوه گوتــی “:رازیی ـه ئ ـهو کاره بــکا و ک ـه نامیلکهک ـهی دی،
ئهوجــا نرخهکهیــان پێدهڵــێ”.
بـهم ههواڵـه زۆر دڵــم خۆشــبوو .هـهر ئـهو رۆژە دهســتمکرد بـه نووســین و بـه مــاوهی
ههفتهیــهک تاوەكــو ده رۆژ تهواومکــرد .دوکتــۆر عێزهدیــن مســتهفا رهســووڵ؛ ئــاگای
لــهوه ههیــه کــه بــهکاری شــهوانه رۆژیــی ،ئــهو نامیلکهیــهم بهرههمهێنــا و ،بێجگــه
ل ـهوهش (بنچینهکانــی لێنینیــزم)م کــرد ب ـه کــوردی و ب ـه تیپــی التینــی و ،ئ ـهوهش ه ـهر
لــه چاپخانــهی (کــهرهم) لــه چاپــدرا .مهبهســتم لهمــهش ئهوهبــوو کــه خهڵکهکــه
هێنــده ب ـه دوای قس ـهکانی لێنیــن و ســتالین دا دهگهڕێــن و ،ب ـه پیرۆزیــان دهزانــن ،بــا
بزانــن ئ ـهو دوو کهس ـه چییانگوتــووه و ،ب ـه زمانــی خۆیــان ک ـه کوردیی ـه بیخوێنن ـهوه.
بــۆ هــهردوو نامیلکهکــه ،کــه لــه ههریهکــه هــهزار دانــه چاپکــران ،پارهیهکــی زۆرم
بهختکــرد و ،بهوپ ـهڕی خۆشــییهوه دام .نامیلکهک ـهم لهژێــر نێــوی (کفــاح االک ـراد) وات ـه
(خهباتــی کــوردان) بهچاپگهیانــد و ،بۆنێــوی نووسهرهکهشــی ،نێــوی خواســتهمهنی
(صامــد الکردســتاين)م ههڵبــژارد ،ک ـه (صامد)لهجیاتــی (نهب ـهز)ە .نامیلکهک ـهم بهچهنــد
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وشــهیهکی شــیرین پێشــکێش بــه جهمــال عهبدولنــارس کــرد .هــهر لــهم ماوهیــهدا
ناســیاوهتیم لهگــهڵ گهلێــک کــوردی دانیشــتووی دیمهشــق پهیداکــرد ،لهوانــه رۆشــن
بهدرخــان( 1909ـ )1992و قهدریجــان( 1916ـ )1972و مهمــدووح ســهلیم .کــه بــۆ
یهکهمیــن جــار لهگــهڵ قهدریجــان چاومــان بهیهککــهوت ،لــه چایخانهیهکــی (غوطــه
دمشــق)بوو ،ئهمــهش پــاش ئــهوهی نامیلکهکــهم چاپکرابــوو و گهیشــتبووه دهســتی.
ئ ـهز لهگ ـهڵ ئاپــۆ ئۆســان بــووم ک ـه قهدریجانــم دی ،قهدریجــان نهیویســت دابنیشــێ
لهگهڵــان ،گوتــی کاری ههیــه ،بــهاڵم زۆر حــهزدهکا مببینــێ و ،تکایکردلێــم کــه بــۆ
ســبهینێ پاشــنیوهڕۆ؛ کاتــی تهواوبوونــی کار ،بچــم بــۆ فهرمانگــه بــۆالی .گوتــی لــه
فهرمانگــه بــه فهرمی(رهســمي)نێوی (عهزیــز)ە و لــه وهزارهتــی زانیاریی(معــارف) لــه
بهشــی کهســیی(ذاتیه)کاردهکا .گوتــی :ک ـه هاتیــت ،ئهگ ـهر خهڵکــی لێبــوو ،ب ـه عهرهبــی
قســهبک ه لهگهڵــم .کــه بــۆ رۆژی دوایــی چــووم بــۆالی ،هاوپیشــهیهکی لــهوێ بــوو،
منیــش ب ـه عهرهبــی قس ـهم کــرد لهگهڵــی .قهدریجــان بردمــی بــۆ ماڵهک ـهی خــۆی ک ـه
بهتهنــێ دهژیــا .باســی خهباتــی خــۆی کــردو ،کورتـه چیرۆکێکــی خــۆی خوێنــدهوه بــۆم.
ل ـه قسهوباســدا بــۆم دهرک ـهوت ک ـه ب ـهالی پارتــی کۆمۆنیســتی ســووریادا دادهتاشــێ،
زۆر خــۆی بــ ه زل د هزانــێ .زۆریــش لــ ه دژی ئاپــۆ ئۆســان و بنهماڵــهی بهدرخــان
قس ـهیکرد .ب ـهاڵم ئ ـهز خــۆم ،تهنان ـهت بــۆ جارێکیــش ،ن ـه ل ـه ئاپــۆ ئۆســان و ن ـه ل ـه
رۆشــن بهدرخــان؛ یــهک وشــهم دژ بــه قهدریجــان گوێلێنهبــوو .رۆشــن خــان ،وهک
منوون ـهی ژنێکــی رۆشــنبیر و ئــازا و بوێــری کــورد هاتهبهرچــاوم .د .عێزهدیــن مســتهفا
رهســووڵ ،ل ـه ژیانــدا مــاوه و ،هیــوام وای ـه تهمهنــی درێژبــێ ،لێــرهدا ئ ـهو دهگــرم ب ـه
گۆڤــان (شــایهت) ،بــۆ بردنــی ســهتان دانــ ه لــه پهرتۆکهکــه بــۆ لوبنــان بــه یارمهتیــی
و هاوکاریــی رۆشــن خــان و ،لهوێــوه ناردنــی بــه پۆســت و دانانــی ژمارهیهکــی زۆری
الی ناســیاوهکانی لــه بێــرووت .رۆشــن خــان نامیلکهکانــی خســت ه خورجێکــهوه و ،بــه
ئۆتۆمۆبێلێــک کهوت ـهڕێ ،ئێم ـهش (عێزهدیــن و ئ ـهز) ب ـه ئۆتۆمۆبێلێکــی دی کهوتین ـهڕێ
ل ـه پێشــییهوه ب ـهرهو بێــرووت .ل ـهوێ پهرتۆکهکامنــان ل ـه پۆســتهخانهی بێرووت ـهوه نــارد
بــۆ گهلێــک رامیــار و نووسـهر و رۆژنامـهوان و کهســایهتی و ســەفارهتخانهکان و یهکێــک
لهوانــه ،س ـهعید ق ـهزاز بــوو ک ـه ڤهژیــری نێوخــۆی عێ ـراق بــوو .دیــاره دانهیهکیشــان
بــۆ ســهرۆک جهمــال عهبدولنــارس خــۆی نــارد بههــۆی ســهفارهتخانهی میــرهوه لــه

بۆ واڵت |

لوبنــان و رۆشــن خانیــش دانهیهکــی دیک ـهی بههــۆی س ـهفیری میــرهو ه ل ـه دیمهشــق
ناردبــوو بــۆی .ژمارهیهکــی زۆر ل ـهو نامیلکان ـه الی رۆشــن خــان مان ـهوه و ژمارهیهکــی
زۆریــش نێــردران بــۆ رۆژنامـهوان یۆســف مهلـهک لـه بێــرووت کـه دوایــی باســیدهکهم.
دهمــهوێ ئــهوهش بێــژم کــه مهمــدووح سهلیمیشــم هــهر بههــۆی ئاپــۆ ئۆســانهوه
ناســی ،پیرببــوو ،بــهاڵم زۆربهجــۆش بــوو ،گوتــی؛ بهتهمایــه پهرتۆکێــک لهبــارهی
بهســهرهاتی کوردســتانهوه بنووســێ .ســااڵنێک پــاش ئــهوه ،بهنێــوی خواســتهمهنی
“زنــار ســلۆپی”یهوه پهرتۆکێکــی لهژێــر نێــوی ( دۆزی کوردســتان ) دا باڵوکــردهوه.
پــاش لهچاپدهرچوونــی نامیلکهک ـه ،رۆژێکیــان ل ـه ماڵــی رۆشــن خــان چــاوم ب ـه عهزیــز
شــهریف کــهوت ،کــه عێراقییهکــی دهربــهدهر و مرۆڤێکــی دێمۆکــرات و رۆشــنبیر و
دۆســتی کــورد بــوو ،نێــوی به“پارێــزهری کــوردان” رۆییبــوو .عهزیــز ش ـهریف ،لهســاڵی
1954ەوه واڵتینامــه (الجنســیه)ی عێراقیــی لێســهندرابووهوه و ،لهعێــراق دهرکرابــوو.
لهســووریا پهنابهربــوو .لهبهرئــهوهی جێیباوهڕبــوو ،پێمگــوت ئــهو نامیلکهیــه مــن
نووســیومه .گوتــی :وامزانــی کـه رۆشــن خــان نووســیوێتی ،چۆنکـه نامیلکهکـهی بههــۆی
رۆشــن خانــهوه وهرگرتبــوو و خوێندبوویــهوه .دهمزانــی کــه پێوهندیــی ههیــه لهگــهڵ
جهمــال عهبدولنــارس و ،لهگــهڵ گهلێــک لــه ســهرکرده عهرهبهکانــی دژ بــه رژێمــی
عێ ـراق .تکامکردلێــی ک ـه ل ـهالی نــارس باســی کێش ـهی کــورد بــکات .گوتــی :بهس ـهرچاو،
و گوتــی“ :خۆشــم بهتهمــام لهگ ـهڵ چهنــد هاوڕێی ـهک ک ـه کوردیشــی تێدابــێ ،بچین ـه
ســهردانی ـ دانهیهکیــش لــهم نامیلکهیــه دهبــهم بــۆی و بهدهســتی خــۆم دهیدهمــێ”.
هــهر لــهو قســانهدا؛ نێــوی راســتیی خــۆم بــه عهزیــز شــهریف دا و ،پێمگــوت“ لــه
بهغــدا بههــۆی دووکانهکــهی (ئوستاد)بهشــیر موشــیرهوه دهتوانــرێ پێوهندیــی بکــرێ
پێمــهوه بــۆ باشــر باســکردنی دۆزی کــورد ،یــان بــۆ پرســیار و وهرام لهوبارهیــهوه”.
دوایــی دهرکــهوت کــه عهزیــز شــهریف بهڵێنــی خــۆی بهجیهێنابــوو.
چهنــد رۆژێــک دوای ئــهوه؛ چــاوم بــه هــهژار موکریانــی کــهوت .هــهژار لــه تورپــا
ســپییهوه هاتبــووه دیمهشــق .بهتهمابــوو بینێــرن بۆ”فێســتیڤاڵی جیهانیــی الوان و
خوێنــدکاران” هــهژار لــه 1956ەو ه لــه کهرکــووک و رێــی مووســڵهوه  ،بهنێوانکاریــی
عهبدوڵــا شــهریفی نێوبــراو و ،بــ ه یارمهتــی موحســین توحهلــهی ســهرمایهداری
گــهورهی مووســڵ ،بــه قاچــاخ رهوانــهی ماڵــی حاجۆئاغــا لــه تورپــا ســپی(رۆژاوای
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کوردســتان) کرابــوو و ،لــهوێ مایــهو ه تاوەكــو کودهتــای قاســم ،ئهوجــا لهگــهڵ
ئهوڕهحامنــی زهبیحــی و حهســهنی قزڵجــی گهڕانــهوه بهغــدا.
راکردنــی ه ـهژار دووســاڵێک لهوهب ـهر ل ـه بهغــداوه بــۆ کهرکــووک؛ هۆیهک ـهی ئهوهبــوو
کــه حکوومهتــی عێــراق ههســتی بــهوه کردبــوو کــه هــهژار لــه گهڕەکــی فــهزڵ “لــه
بهغــدا” لــه ســتۆدیۆیهکی وێنهگریــدا کاردهکا .چیرۆکــه راستییهکهشــی ئهمــهی
خوارهوهیــه کــه هــهژار لــه (چێشــتی مجێور)ەکهیــدا بهڕاســتی باســی نهکــردووه.
لـه پاییــزی 1954دا کـه هێشــتا لـه زانســتگهی بهغــدا خوێنــدکار بــووم ،رۆژێکیــان رهفیــق
چــاالک( 1923ـ  )1973/12/7بــ ه ههڵــهداوان هــات بــۆ دووکانــی (ئوســتاد) بهشــیر
موشــیر و گوتــی کــه له(فهرمانگــهی لێکۆڵینــهوهی تاوانــهکان -دائــر ه التحقیقــات
الجنائیــه)ەوه بانگیانکــردووه و؛ وێنهیهکیــان پێشــانداوه ،کــه وێنــهی هــهژار بــووه
(چۆنکـه رهفیــق هـهژاری بــاش دهناســی) و گوتوویانـه ئهمـه کێیـه ،دهیناســیت؟ رهفیــق
گوتوویهتــی :نایناســم ،کێیــه؟ گوتوویانــه ئهمــه هــهژاره ،کوردێکــی ئێرانییــه ،ئێــران
ســااڵنێکه بهدوایــدا دهگ ـهڕێ و ئێمهیــان (فهرمانگ ـهی لێکۆڵین ـهوهی تاوان ـهکان) ئــاگادار
کــردووه ل ـهوهی ل ـه گهڕەکــی ف ـهزڵ ل ـه ســتۆدیۆیهکی وێنهگریــی کاردهکا ،ب ـهاڵم جــارێ
دڵنیانیــن .رهفیــق ،هــهر پــاش ئــهوه ،یهکســهر هاتبــوو بــۆ دووکانــی (ئوســتاد) و کــه
منــی ل ـهوێ دی ،ئ ـهوهی گێڕای ـهوه بــۆم ،دهســتبهجێ بهپهل ـ ه چــووم بــۆ الی ه ـهژار ل ـه
ستۆدیۆی(ســهباح) و پێمگــوت تــازووه راکــه و خــۆت بشــارهوه .ئهویــش دهســتبهجێ
لهبهرچــاوی خــۆم دووکانهکــهی داخســت و رۆیــی .چووبــوو ،جــهالل بێتووشــی و
براکــهی لهمــه ئاگادارکردبــوو .پاشــان بــه یارمهتیــی پارتــی؛ رایکــرده کهرکــووک ،کــه
پۆلیــس هاتبوونــه دووکانهکــهی؛ ههژاریــان دهســتنهکهوتبوو.
شــایانی باس ـه ،ه ـهژارم ل ـه ســاڵی 1952دا ناســی بههــۆی مــام جهالل ـهوه؛ پــاش ئ ـهوهی
هـهژار نووســینهکانی منــی خوێندبــووهوه ،ویســتبووی مببینــێ ،مــام جـهالل منــی بــرد بــۆ
شــوێنی کارهکـهی کـه نێــوی خــۆی کردبــووه (عهزیــز قــادر)و ،لـهوهوه ناســیاویامن لهگهڵ
یــهک زۆر خــۆش بــوو .هــهژار هۆزانێکــی ههڵکهوتــوو ،قســهخۆش و گاڵتهزانێکــی
پلهیــهک بــوو .هــهژارم ناســاند بــه ئوســتاد (بهشــیر موشــیر) و بــه هێنــدهک لــهو
دۆســت و هاوڕێیان ـهی ک ـه دهمزانــی نهێنــی نادرکێنــن و ،ک ـه پێویستیشــی ب ـه یارمهتــی
پارهبووایــه برایهتیــم دهکــرد .کــه لــه بهغداشــهوه چــوو بــۆ شــهقاڵوه بــۆ حهســانهوه
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و هاتنــهوه ســهرخۆ لــه نهخۆشــییهکهی کــه ســیل بــوو ،تاکهکهســێک کــه یارمهتیــدا
و بــردی بــۆ وێســتگهی شــهمهندهفهری بهغــدا و بهڕێیکــرد ئــهز بــووم ،کــه ئهویــش
لــه شــهقاڵوهوه ههڵبهســتێکی ناردبــوو بــۆم بــۆ سوپاســبژێری ئــهو ههڵوێســتهم.
بــهاڵم ئــهو ههڵبهســتهی لــه دیوانهکهیــدا چاپنهکــردووه .دوکتــۆر عێزهدیــن مســتهفا
رهســووڵ لــه نامیلکهکهیدا(ئوســتاد) ههڵبهســتهکهی بهتــهواوی تۆمارکــردووه.
هــهژار ،چهنــد تایبهتکارێکــی خراپــی ههبــوو .زۆر ســپڵ ه و ناســوپاس و پێنــ هزان بــوو.
تــادهم بڕبــکا پارهپهرهســت و پوولهکــی بــوو .کــه بکهوتایــه قســهکردن لهگهڵــت،
ئێــدی ههرخــۆت و خــۆی ،وهک مرۆڤــی چــاک دهمانــهوه .تاکهکهســێک کــه لــهدژی
قسـهی نهکردبــێ؛ رهنگـه رهحمهتــی مـهال مســتهفای بارزانــی بــێ .ئـهوهش هــۆی خــۆی
ههبــوو .بهشــێکی زۆری قس ـهکانی ک ـه ل ـه (چێشــتی مجێــور)دا نووســیونی دهســتکردن،
ب ـه تایبهتــی ئ ـهوهی لهبــارهی رهفیــق چاالک ـهوه نووســیونی .چۆنک ـه ،وهک ل ـه س ـهرهوه
باســمکرد؛ رهفیــق بــووههــۆی رزگارکردنــی ل ـهوهی رادهســتبکرێتهوه ب ـه ئێ ـران ،کهچــی
به“ســیخوڕ” لهقهڵهمیــداوه.
رۆژێکیــان بــه ئاپــۆ ئۆســانم گــوت ،تکایــه باپێکــهوه بچیــن بــۆ ســهردانی خالیــد
بهگــداش کــه کهســێکی بهنێوبانگــه و دهڵیــن کــورده و ،دانهیــهک لــه نامیلکهکــه
(کفــاح االک ـراد) ببهیــن بــۆی و هێنــدهک باســی کــورد بکهیــن لهگهڵــی .ئاپــۆ ئۆســان
هیــچ دهنگــی نهکــرد ،بــهاڵم کهمێــک مــات بــوو .نهمزانــی کــه پێشــنیازهکهی منــی
ب ـ هدڵ نیی ـه .تکاک ـهم دووبــاره کــردهوه .ئهوجــا گوتــی “باش ـه ،بابچیــن” .ماڵــی خالیــد
بهگــداش لــه تاخــی کــوردان بــوو .کــ ه چوویــن دوو پاســهوان لهبــهر دهرگهکــهی بــه
تفهنگــهوه وهســتابوون .وادیاربــوو ئاپــۆ ئۆســانیان دهناســی و ،بهکوردیــی قســهیان
کــرد لهگهڵــی .ئاپــۆ ئۆســان منــی وهک“پســام” (کــوڕی مــام ،کـه لـهوێ ،ئـهو زاراوهیـه
بــاوه) پێناســاندن و ،گوتی“هاتوویــن دهمانــهوێ ســهرێکی هــاوڕێ خالیــد بدهیــن”.
لهوکاتــهدا منداڵهکــهی خالیــد بهگــداش لهبــهر دهرگهکــهدا یاریدهکــرد .پاســهوانهکان
ب ـه عهرهبــی پێیانگــوت ک ـه بچــێ بهباوکــی بێــژێ ،فیســار و فیســارهکهس هاتــوون ب ـه
میوانــی .پــاش ماوهیـهک منداڵهکـه گهڕایـهوه بۆالمــان و گوتی”باوکــم دهبێــژێ لهماڵـهوه
نیــم” .پاس ـهوانهکان ب ـهو قس ـهیه زۆر رهنگیــان تێکچــوو ،گوتیــان ئ ـهوه منداڵ ـه ،دیــاره
هــاوڕێ خالیــد لــه مــاڵ نییــه .ئێمــهش ههردووکــان پێکهنیــن و ،ئاپــۆ ئۆســان
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نامیلکهک ـهی دای ـه دهســتیان ک ـه بیدهن ـه دهســت“هاوڕێ خالیــد”و گهڕاین ـهوه .ئهوجــا
ئاپــۆ ئۆســان گوتــی :تهماشــاکه؛ ک ـه تــۆ گوتــت بابچین ـه الی خالیــد بهگــداش ،ئهگ ـهر
مبگوتایــه بانهچیــن ،لهوانهبــوو وابزانیــت کــه ئــهز دووژمنایهتیــی خالیــد دهکــهم و
نامــهوێ تــۆ بیبینیــت” .گوتــم “ :ئاپــۆ هیــچ زیانێکــان نهکــردووه .ئهزموونیــک بــوو
کــردم” .ئاپــۆ ئۆســان گوتــی“ :کاکــۆ ،ئ ـهو پیــاوه نای ـهوێ خــۆی ب ـه کــوردهوه خهریــک
بــکا ،ب ـهاڵم کــورد بهکاردههێنــێ بــۆ پێشخســتنی کاری خــۆی .ل ـه ههڵبژاردنهکانــدا ه ـهر
ب ـه دهنگــی کــورد دهیبات ـهوه” .گوتــم“ :ســوپاس .تێگهیشــتم”.
خالیــد بهگــداش و حیزبهکــهی (پارتــی کۆمۆنیســتی ســووریا) لــهو رۆژانــدا،
رۆژنامهیهکیــان دهردهکــرد بهنێــوی (النــور)ەوه ،کــه ببــووه زمانڕەوشــی ناســیۆنالیزمی
ع ـهرهب و بیــری “یهکێتیــی ع ـهرهب”و رێبــازی نارسیــی .راســتییهکهی ،خالیــد پێیوابــوو،
ئهگــهر میــر و ســووریا یهکیانگــرت ،ئــهوا نــارس رێــدهدا بــهوهی کۆمۆنیســتهکانی
میرسیــش ،وهک کۆمۆنیســتهکانی ســووریا ب ـه ئازادیــی بکهون ـه کار .ب ـهاڵم ک ـه یهکێتیــی
عهرهب(میــر و ســووریا) لــه شــوباتی 1958دا پێکهــات ،نــارس حیزبــی کۆمۆنیســتی
سووریاشــی رێبهندکــرد .ئهوجــا خالیــد بهگــداش و کۆمۆنیســتهکانی عیراقیــش و
پارتییهکانیــش ،لــه ســهردهمی قاســمدا ،بوونــه دووژمنرتیــن بــهره بهرامبــەر نــارس و
یهکێتیــی عــهرهب و کهوتنــه جنێــودان پێــی و ،کردنــی بــه نۆکــهری ئهمریــکا و،
گهلێــک ســووکایهتیانکرد پێــی .ئهویش“لهجێــی ســندان قوزهڵقورتــی گوتــهوه پێیــان”.
پارتییهکانیــش زاتییــان پهیــدا کــرد و کهوتنــه باســی“کورده بندهســتهکانی ســووریا”.
درێــژەی ئ ـهم باس ـهش ل ـه نامیلک ـهی (کــورد و یهکێتیــی ع ـهرهب) ،باڵوک ـراوهی کاژیــک
ســاڵی 1961ل ـه کوردســتان و ،چاپکردن ـهوهی ل ـه ئهورووپــا ســاڵی 1968دا ههی ـه( .ئ ـهم
نامیلکهیــه بــه کوردیــش و بــه عهرهبیــش باڵوکرایــهوه).

جارهکی دی چوومهوه لوبنان
پــاش چهنــد رۆژێــک ،جارهکــی دی چوومــهوه لوبنــان ،بــهاڵم ئهمجــاره بهتهنــێ و
بــه تایبهتــی بــۆ ســهردانی یۆســف مهلــهک ،کــه نێونیشــانهکهیم لــه رۆشــن خــان
وهرگرتبــوو ،چهنــد ژمارهیهکــی رۆژنامهکهشــیم ه ـهر ل ـهالی رۆشــن خــان دیتبــوو .دوو
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ســاڵیش لهوهبــهر ،لــه بهغــدا نامیلکهیهکــم لــهالی (ئوســتاد) بهشــیر موشــیر دیتبــوو،
ک ـه یۆســف مهل ـهک ب ـه عهرهبــی لهبــارهی کوردســتانهوه نووســیبووی .یۆســف مهل ـهک؛
رۆشــنبیرێکی ئاشــووری و رۆژنامهوانێکــی لوبنانــی بــوو .عهرهبــی و ئینگلیــزی بهباشــی
د هزانــی .بــاوهڕی وابــوو؛ تاوەكــو کوردســتان ســهربهخۆ نهبــێ ،ئاشــوورییهکان ناگهنــه
هیــچ مافێــک و لهوانهشــ ه لهنێوبچــن ،یــان ببنــه کۆچــهر و رووبکهنــه ئهورووپــا
و ئهمریــکا .یۆســف مهلــهک لــه بێــرووت ههفتهنامهیهکــی دهردهکــرد بهنێــوی
(الوجــدان)ەوه ،بهشــێکی بــۆ باســی کێشــهی کــورد و ،بهشــهکهی دیکهشــی بــۆ
بهرگریکــردن ل ـه مافــی یۆنانییهکانــی قوبــرس ،ک ـه ئ ـهو دهم ـه لهالی ـهن ئینگلیزهکان ـهوه
داگیرکرابــوو و“ ،ماومــاو”ەکان ،وهک پێشــمهرگه ،بــۆ ســهربهخۆیی قوبــرس چاالکییــان
دهنوانــد .کـه چــووم بــۆ ماڵهکـهی لـه بێــرووت ،بهگهرمــی بهخێرهاتنمــی کــرد و ،گوتــی
رۆشــن خــان بــه تهلهفــۆن ئاگاداریکــردووه کــه دهچــم بــۆ الی و ،نامیلکهکهشــمی
خوێندبــووهوه و زۆر بهدڵــی بــوو .یۆســف مهلــهک کهوتبــووه تهمهنــهوه ،بــهاڵم
خاوهنــوره و وزهدار هاتهبــهر چــاوم .لــه قســهکردندا لهگهڵــی ،بۆمدهرکــهوت ،کــه
زۆر دژی رامیاریــی ئینگلیــزهکان بــوو بهرامبــهر بــه کــورد ،دهیگــوت “ئــهوی پشــت
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بــه ئینگلیــز ببهســتێ پشتیدهشــکێ” .ئــهو بهیهکگهیشــتنهمان کــه ههمــووی
چهنــد دهمژمیرێــک درێژەیکێشــا ،بــووههــۆی دروســتبوونی دۆســتایهتییهکی خــۆش
لهنێوامنانــدا .کــه گهڕامــهوه عێــراق ،چهنــد جارێــک ،بههــۆی کچێکــی ئاشــوورییهوه
کــه لــه گهڕەکــی بهتاوینــی بهغــدا کاری بهرگدرووێتــی دهکــرد و خزمایهتیــی لهگــهڵ
یۆســف مهلــهک ههبــوو ،پــارهم دهنــارد بــۆی؛ چۆنکــه پارهنــاردن لــه عێراقــهوه بــۆ
دهرهوه لهڕێــی بانکــهوه؛ چاودێرییهکــی تووندوتۆڵــی لهســهر بــوو ،لهبهرئــهوه دهبــوو
بهدهســت بــرێ .سـهیر ئهوهیـه ئـهو کچـه کـه خــۆی ئاشــووری بــوو ،بیــروڕای ب هرامبـهر
بــه ئاشــوورییهکان بــاش نهبــوو ،دهیگوت”کــردهوهی خــراپ و نزمانــه دهنوێنــن و لــه
رامیاریشــدا زۆر نهزانــن ،پــاش ئ ـهو ههمــوو خراپهی ـهی ک ـه ئینگلیــزهکان پێیانکــردوون،
ئێســتهش ئینگلیــزهکان ب ـ ه ههڤاڵعیســاکان(حواریون) د هزانــن” .ه ـهر جارێکیــش پــارهم
بناردایــه بــۆ یۆســف مهلــهک ،بــه نامــ ه لــه گهیشــتنی “پارهکــه” منــی ئاگاداردهکــرد.
پــاش ماوهی ـهک وازی له(الوجــدان) هێنــا و ،رۆژنامهیهکــی دیک ـهی بهنێــوی (الحری ـه)وه
دهرکــرد ک ـه گهلێــک بابهتــی زۆر گرنگــی لهبــارهی کــورد و کوردســتانهوه ب ـه عهرهبــی
و ئینگلیــزی تێــدا باڵوکران ـهوه .ه ـهر ئ ـهو رۆژەش ک ـه ل ـه بێــرووت چاومانبهیهکک ـهوت،
هێنــدهک دهنگوباســم داپێــی لهبــارهی باشــووری کوردســتانهوه ،وهک ئـهوهی کـه “پارتــی
دێمۆکراتــی کــورد” بــووه بـه “پارتــی دێمۆکراتــی یهکگرتــووی کوردســتان” وچاالکیــی کورد
ل ـه عێ ـراق ل ـه پهرهس ـهندندایه و ،ڤهژیــری نێوخــۆی عێ ـراق؛ س ـهعید ق ـهزاز ک ـه کــورده،
کابرایهکــی تۆرانــی کــه نێــوی عومــهر عهلــی یــه ،کــردووه بــه ستاندار(متهســهریف)
ی ســلێامنی کــ ه خهڵــک زۆر تــووڕە و بێــزارن لێــی .چهنــد رۆژێــک پــاش گ هڕانــهوهم
لـه بێرووتـهوه بــۆ دیمهشــق( ،الوجــدان) هــات بــۆ رۆشــن خــان و ،ئـهو دهنگوباســانهی
تێدابــوون.
رۆژێکیــان لهگ ـهڵ ئاپــۆ ئۆســان بهڕێــوه بوویــن ب ـهرهو ماڵــی رۆشــن خــان .کوڕێکــی
گهنــج بــه المانــدا تێپــهڕی و ســاوی لــه ئاپــۆ ئۆســان کــرد .ئاپــۆ ئۆســانیش منــی
پێناســاند .کــه لێــم پرســی نێــوت چییــه؟ گوتی(:حهننــان) ،گوتم”:حهننانــی کــێ؟”
گوتــی“ :مهننــان” .حهننانــی کــوڕی مهننــان؛ پرســیاریکرد لێــان ک ـه دهچیــن بــۆ کــوێ.
منیــش هــهروا بــه ســادهیی گوتــم دهچیــن بــۆالی رۆشــن خــان .کوڕەکــه گوتی”:ئــهز
ژی تێــم” .کــه ئــهوهی گــوت؛ ئاپــۆ ئۆســان رهنگــی تێکچــوو .نهمزانــی چییــه ،بــهاڵم
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رۆشن بەدرخان و جەمشیدی كوڕی

ههســتمکرد بــهوهی ههڵهیهکــم کــردووه کــه تێپهڕیــوه .کــه چووینــه ماڵــی رۆشــن
خــان ،جهمشــیدی کــوڕی و ســینهمی کچــی لهوێبــوون .ســینهم کچێکــی دهوروبــهری
16ـ  17ســااڵن بــوو ،وریــا ،رووخــۆش ،هێمــن .جهمشــیدیش کوڕێکــی گهنجــی ژیــرهک،
بهتۆره(ئــهدهب) ،بــهاڵم زۆر تــووڕە .هــهر چــاوی بــه کوڕەکــه کــهوت؛ دهســتیکرد
بــه قیژانــدن بــه ســهریدا و ،زۆری نهمابــوو ،پهالمــاری کوڕەکهبــدا .رۆشــن خــان
دهســتبهجێ فریاکــهوت و بــه جهمشــیدی گــوت“ :بــۆ دهرهوه دهی” ،جهمشــیدی لــه
مــاڵ کــرده دهرێ ـ لــهو کاتــهدا ســینهم دهچــوو بــۆ ناندینهکــه چایــی بهێنــێ بۆمــان،
ئـهز ژی چــووم بهدوایــدا بــۆ ئـهوێ و لێمپرســیـ  :ئـهرێ ئـهوه چییه؟ســینهم گوتی“:ئـهو
کــوڕه گهلێــک قسـهی گهمار(پیــس)ی بهدایکــم گوتــووه کـه دایکــم ژنێکــی رهوشــتنزمه
و  ....هتــد و ئێســتهش پــاش ئ ـهو ههمــوو قســان ه هاتووهت ـه ماڵــان” .گوتــم “:ببــووره.
ب هڕاســتی نهمزانــی .ئـهوه گوناهــی مــن بــوو کـه گوتــم دهچیــن بــۆ ماڵــی رۆشــن خــان”.
ه ـهر ئ ـهوهم گــوت و چووم ـه تهنیشــت کوڕەک ـه و ب ـه گوێمــدا چرپانــد ک ـه ههســتێ و
لهگهڵــم بــێ ،دهم ـهوێ قس ـهیهک بک ـهم لهگهڵــی و ،بــردم تــا دهمــی دهرگ ـهی ماڵهک ـه
و گوتــم ”:کاکــۆ خــۆت دهزانیــت چــت کــردووه ،تکایـه ئـهم ماڵـه بهجێبهێڵـه“ .کوڕەکـه
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سینەم بەدرخان و هاوژینی و دوو لە خزمەكانی

دهنگــی نهکــرد و رۆیــی .ئهوجــا داوای لێبووردنــم لــه رۆشــن خــان کــرد ،بــهاڵم وێ
گــۆت“ :هیــچ خهمنــاکا .ئ ـهو کــوڕە پــاش ئ ـهو قســانه ک ـ ه هاتووهت ـه ماڵــم ،مانــای وای ـه
دهبێــژێ درۆیکــردووه و بوختانیکــردووه .ئ ـهوه بهس ـه” .گوتــم “زۆر ســوپاس ک ـه ئ ـهو
ههڵوێســته دایکانهی ـهت ههبــوو” .گوتــی :ئ ـهوه ئاشــکرایه ،ئهگ ـهر وانهبووایــه؛ رۆشــن
نهدهبــووم ،جهمشــید دهبــووم .جهمشــید هێشــتا زارۆکــه و دڵــی نازکــه”.
رۆژێکیــان لهگــهڵ ئاپــۆ ئۆســان لــه هۆتێلهکــه دانیشــتبووم ،حهبیــب محهممــهد
کهریــم فهیلــی ،کــ ه لــهو ســهردهمهدا ئهندامــی لیژنــهی بهغــدای پارتــی بــوو؛ خــۆی
کــرد ب ـه ژووردا بۆالمــان و گوتــی؛ دهی ـهوێ وهک نێــردهی کــورد ل ـه“ فێســتیڤاڵی الوان
و خوێندکارهکانــی جیهــان”دا بهشــداریبکا و ،پێویســتی بــه پارهیــه .لــهو ســهردهمهدا،

بۆ واڵت |

وهک لهوهبــهر گوتــم ،بــهرهی ســۆڤیت بــه ســهرۆکایهتیی خروشــۆڤ پرۆپاگهنــدهی
پێکهوهژیانــی “سۆســیالیزم و ســهرمایهداریی بــه ئاشــتی”دهکرد و ،ههمــوو ســاڵێک
ئاههنگێکــی گــهورهی لــ ه واڵتێکــی ئهوروپــای رۆژهــهاڵت ،یــان مۆســکۆ ســازدهکرد
و ،پارتــه کۆمۆنیســتهکانیش ،شــاندیان دهنــارد بــۆ ئــهو ئاههنگــه .پارتــی کۆمۆنیســتی
عێراقیــش ،پــاش گهلێــک دهمهدهمــێ و بــه نابهدڵــی ،یــهک دوو ئهندامــی پارتیشــی
دهخســتنه نــاو شــاندهکهوه ،چۆنکــه ســۆڤێت دانــی بــه پارتــی دا نهدهنــا ،ئهگهرچــی
پارتــی گهلێــک پــر و خهســترت ل ـه کۆمۆنیســتهکان مۆســکۆ پهرســترت بــوو .ک ـه حهبیــب
ئهوهیگــوت؛ ئاپــۆ ئۆســان بــهو بهلهنگازییــهی خۆیــهوه ،ویســتی ،ههرچییــهک
لــه کیســهپارهکهیدا ههبــوو ،کــه شــتێکی کهمیــش بــوو ،بیداتــێ .دهســتمگرت و
نهمهێشــت و ،خــۆم هێنــدهک پــارهم بهخشــی بــه حهبیــب ،بــهاڵم حهبیــب ،دوایــی
نهچــوو بــۆ ئــهو ئاههنگــه.
ئاپــۆ ئۆســان ،ههرچهنــده لهبــارهی دارایی ـهوه رهوشــی بــاش نهبــوو ،ب ـهاڵم بهرچاوتێــر
و ســهربڵند و ههســتبهرزبوو .دهســتی لهکــهس پاننهدهکــردهوه .خــۆی و خێزانــی ،لــه
تاک ـه ی ـهک ژووردا دهژیــان .هۆش ـهنگی کــوڕی ل ـهو س ـهردهمهدا تهمهنــی  8ـ  9ســاڵێک
دهبــوو .لهبهرئ ـهوه ،ش ـهوانه هۆش ـهنگی دهنــاردهوه بــۆ ماڵــی خوشــکه ب ـه مێردهک ـهی
بــۆ نووســن؛ چۆنکــه ماڵــی خوشــکهکهی ژوورێکــی زێدهیــان ههبــوو .ئاپــۆ ئۆســان،
هۆشــهنگی بــه گیانــی نیشــتامنپهروهریی کوردســتانیانه پێگههانــد .هۆشــهنگ کــوڕی
باوکــی خۆیهتــی.
رۆژێکیــان ل ـه دیمهشــق ،لهگ ـهڵ ئاپــۆ ئۆســان ب ـه باخێکــدا پیاس ـهماندهکرد ،شــوێنێکی
خــۆش بــوو ،چهنــد کهســێکی دیکهشــان لهگ ـهڵ بــوون ،بهڕێک ـهوت س ـهوزاییهک ل ـه
نێزیکامنهوهبــوو ،چهنــد کهرێــک لــهوێ دهلــهوهڕان .یهکێکــان گوتــی؛ باوێنهیــهک
پێکــهوه بگریــن؛ منیــش گوتم؛“دهبــا ئــهو کهرانــهش لهوێنهکــهدا دهربچــن” .ئاپــۆ
گوتــی“ :ههتــا ئێســته لهگ ـهڵ س ـهرۆکی ع ـهرهب وێن ـهی خــۆم نهگرتــووه ،ئێســته بچــم
لهگ ـهڵ ک ـهری ع ـهرهب وێن ـهی خــۆم بگــرم”؟ زۆر پێکهنیــن.
لــه دیمهشــق وێنهیهکــی خــۆم لــه ســتۆدیۆیهک گــرت بــۆ یــادگار و ،دانهیهکیشــم
ب ـه دیــاری دا ب ـه ئاپــۆ ئۆســان .پهنجــا ســاڵ دوای ئ ـهوه ،هۆش ـهنگ کۆپییهکــی ئ ـهو
وێنهی ـهی خۆمــی دای ـهوه پێــم و گوتــی “:ئاپــۆ ئۆســان تاوەكــو مــردن ،ئ ـهم وێنهی ـهی
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د.عێزهدین مستهفا رهسووڵ

تــۆی پاراســت ،ب ـهاڵم ئ ـهوه ئێســته بــووه ب ـه میراتــی باوکــم بــۆ مــن .ه ـهر کۆپییهکــت
دهدهمــێ” .راســتییهکەی نێوامنــان لهگــهڵ ئاپــۆ ئۆســان هێنــده خــۆش بــوو ،کــه
گهڕامــهوه عێــراق ،بهنامــه یهکدیــان یاددهکــردهوه .پــاش کودهتاکــهی قاســم کــه
بیرخـهرهوهی مامۆســتایانی کــوردم لـه رادیــۆی بهغــدا خوێنــدهوه کـه لـه وتــاری (بهشــی
کــوردی زانســتگهی بهغــدا لــه 1959دا چــۆن دامــهزرا؛ بهبۆنــهی ئاههنگــی پهنجــا
ســاڵهی بهشــی کــوردی ل ـه زانســتگهی بهغــدا ،پاشــکۆی (رووداو) ژ 2009/11/16 ،86دا
باســمکردووه) ،ئاپــۆ ئۆســان نامهیهکــی ناردبــوو بــۆم و ،گوتبــووی دهنگ ـه خۆش ـهکهتم
ل ـه رادیــۆدا بیســت ،هیــوادارم داخوازیی ـه رهواکانتــان س ـهربگرن.
رۆژێکیــان زهبیحــی گوتــی “ :بادانهیــهک لــه نامیلکهکه(کفــاح االکــراد) ببهیــن بــۆ
س ـهفیری ســۆڤێت ل ـه دیمهشــق و باســی کێش ـهی کــورد بکهیــن لهگهڵــی ،ب ـهاڵم توخــوا
تکای ـه بــا ئ ـهو عێزهدین(مســتهفا رهســووڵ)ە نهزانــێ” .زهبیحــی زۆر رکــی ل ـه عێزهدیــن
بــوو ،گهلێــک جنێــوی دهداپێــی و دهیگوت”جهنــاب دڕندهیهکــی خراپ ـه“ ،عێزهدینیــش
درێخــی نهدهکــرد لێــی .بــه پــرس س ـهفارهتخانهی ســۆڤێتامن دۆزیی ـهوه ک ـه ئ ـهو دهم ـه
لهگ ـهڵ ســووریا نێوانیــان خــۆش بــوو ،گهلێــک چهکــی پێشــکهوتووی دابــووه ســووریا
و ،تهنانــهت لــهو ماوهیــهدا کــه لــهوێ بــووم ،شــهوێکیان چوونــهدهرهوهی خهڵکیــان
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د.جهمشید حهیدهری

رێبهندکــردو ،چهکـه دژەفڕۆکهکانیــان تاقیکــردهوه .کـه چووینـه سـهفارهتخانه؛ وایانزانــی
بــۆ ڤیــزه وهرگرتــن هاتوویــن ،زهبیحــی ک ـه چهنــد وش ـهیهک فهرهنســی دهزانــی ،گوتــی
“کوردیــن و پهرتۆکێکــان هێنــاوه بــۆ ســهفیر” .لهڕێگهشــدا بــۆ ئــهوێ ،هێنــدهک
شــیرانی و خواردنــهوهم کــڕی ،کــه وهک دیــاری بیــدهم بــه ســهفیر .گوتیان”:ســهفیر
ســهفهری کــردووه” ،بهاڵم”لێپــررساوی رۆشــنبیری” کــه عهرهبییهکــی باشــی دهزانــی
پێشــوازیکرد لێــان و دیارییهکـه و نامیلکهکـهی بـ ه سوپاسـهوه وهرگرت و گوتــی :دهینێرم
بــۆ (نامهخانــهی لێنیــن) لــه مۆســکۆ .قسهکهشــی راســتدهرچوو .پــاش ههرهســهێنانی
رژێمــی ســۆڤێت و فهرهودکردنــی نامهخانهکــه و ســووتاندن و دڕاندنــی هــهزاران
پهرتــۆک لهالیــهن کهســانی مێشــکپووت و گورگخــووهوه ،د.جهمشــید حهیــدهری
کــه ئــهو دهمــه بــۆ خوێنــدن لــه مۆســکۆ دهژیــا ،ههلههڵکهوتبــوو بــۆی ،هێنــدهک
لــهو پهرتۆکــه کهمدهســتکهوتانهی کــه ســهر بــه کــوردن ،لــه نهمــان رزگارکردبــوو،
یهکێــک لهوان ـه (کفــاح االکراد)بــوو ک ـ ه ل ـه چاک ـهی خــۆی ناردبــووی بــۆم ،دواالپ ـهڕەی
نامیلکهکــه دڕێندرابــوو .لێــرهدا وێنهیهکــی بهرگهکــه و پێشکێشــییهکهی ئــهو
نامیلکهیــه بهرچــاو دهکــهون .نازانــم ،ئــهوڕۆ دانهیــهک لــهو پهرتۆکــه دهســتدهکهوێ
یــان نــا؟ ئهگ ـهر کهســێک دانهیهکــی الههبــێ پێمبفرۆشــێ زۆر سوپاســی دهک ـهم .پــاش
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رەفیق حیلمی

مــاوهی مانگێــک پرت،ســهفهرهکهم بــۆ ســووریا و لوبنــان بــهرهو تهواوبــوون دهچــوو.
چۆنکـه لـه 9ی ئهیلوولــدا قوتابخانـهکان دهکرانـهوه و ،ئـهز ژی پێویســت بــوو بگهمـهوه
کهرکــووک .هێشــتا چهنــد رۆژێکــی مابــوو کــه کهومتــهڕێ .نامیلکهکــه ،چۆنکــه بــه
قــهوارهی گیرفــان چاپکرابــوو ،دوودانــهم ،هــهر یهکــهی لهنێــو تاکێکــی پێاڵوهکهمــدا
بــه نوشــتاوهیی و لهژێــر بــهری پێمــدا لهگــهڵ یــهک دانــه ههفتهنامــهی (الوجــدان)
بردن ـهوه بــۆ عێ ـراق .دانهیهکــی نامیلکهک ـهم دا ب ـه مامۆســتا رهفیــق حیلمــی ک ـه نێــوی
ل ـه نامیلکهک ـهدا وهک پ ـهروهردهکار و رامیــار و دامهزرێن ـهری (حیزبــی هیــوا) هاتبــوو.
ک ـه گهیشــتمهوه بهغــدا ،ل ـه دووکانــی (ئوســتاد) بهشــیر موشــیر لهنێــو کــورددا دهنــگ
باڵوببــوهوه ،ک ـه کابرایهکــی س ـهر بهحکووم ـهت گوتوویهتــی؛ نامیلکهی ـهک ل ـه لوبنــان
چاپکــراوه و دانهیهکــی نێــردراوه بــۆ ســهعید قــهزاز و ،نامیلکهکــه لــه دژی عێراقــه و
ب ـه دڵــی جهمــال عهبدولنــارسی “ئاژاوهگێــڕ” نــوورساوه .ئهحم ـهدی عهزیزئاغــا (باوکــی
نـهژادی کۆنـه مۆســکۆڤیچ کـه دوایــی بووبـه “پارتــی”) ،پیــاوی سـهعید قـ هزاز بــوو ،لـه
دووکانــی (ئوســتاد) و لهبهردهمــی خهڵــک و خۆمــدا گوتــی “ :س ـهعیدبهگ(قهزاز)دهڵێ
ئ ـهو نامیلکهی ـه ،یــان رهفیــق حیلمــی خــۆی نووســیوێتی ،یــان ب ـه فیتــی وی نــوورساوه.
ئــهم کابرایــه (رهفیــق حیلمــی) رهحــهت دانانیشــێ ،هــهر خهریکــی ئاژاوهنانهوهیــه”.
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بــه دزییــهوه(ئوستاد)بهشــیر موشــیرم تێگهیانــد کــه مــن نووســیومه و پێمگــوت کــ ه
ئهویــش تکایـه کارێــک بــکا سـهر لـه دارودهســتهی حکوومـهت تێکبــدا و ،بڵــێ کوردێــک
ک ـه ل ـه زانســتگهی ئهزه ـهری میــر دهرچــووه نووســیوێتی .بهڕەحمهتبــێ نهجمهدیــن
عهونی(بــرای محهممــهد عهلــی عهونــی و مامــی دوڕڕییــه خــان) کــه وهاڵتینامــهی
میــری ههبــوو ،لــه بهغــدا وهک ههندازیــار کاریدهکــرد و زۆر نارسابــوو ،گوتــم ،لــه
مامۆســتا رهفیــق حیلمــی ئ ـهو نامیلکهی ـ ه وهربگــره و بزان ـه ک ـه مــن نووســیومه ،ب ـهاڵم
تکای ـه تۆیــش ه ـهروهک (ئوســتاد) بڵــێ ل ـه میــر نــوورساو ه و ،ل ـه لوبنــان چاپک ـراوه،
قس ـهی تــۆ زۆرتــر دهچێت ـه دڵ ـهوه ،چۆنک ـه خــۆت کوردێکــی نارساویــت و واڵتینام ـهی
میــرت ههی ـه .نێوانــم لهگ ـهڵ نهجمهدیــن عهونــی زۆر خــۆش بــوو .ئهویــش نێوانــی
لهگــهڵ بنهماڵــهی بهدرخــان و گهلێــک لــه کوردانــی ســووریا و ئهوروپــا خــۆش بــوو.
کــه چوومــهوه ســلێامنی بــۆ چهنــد رۆژێکــی کــهم ،دانهکــهی دیکــهم دا بــه هاوڕێــی
منداڵــی و قوتابخانــهم شــێخ ئهحمــەد نهقیــب .ئهحمــهد ،ســااڵنێکیش دوای ئــهوه
دهیگوت”بــ ه نامیلکهکــهی تــۆ ئهندامــان بــۆ پارتــی پهیــدا دهکــرد” .هاوڕێیهتیــم
لهگ ـهڵ شــێخ ئهحم ـهد بــووه هــۆی ئ ـهوهی پێشــنیازی ئ ـهوه بــکا؛ پێک ـهوه س ـهردانێکی
شــێخ مهحمــوود بکهیــن لــه گونــدی داریکهلــی کــه ســااڵنی ســاڵ بــوو دهستبهســهر
کرابــوو لــهوێ .بهختــم هێنــای و ماوهیهکــی کــورت ،بــهر لــهوهی شــێخ مهحمــوود،
بهشــێوهیهکی چاوهڕواننهکــراو کۆچیدواییبــکا ،چووینــه ســهردانی (لهوبارهشــهوه
وتارێکــم نووســیوه لهژێــر ئــهم سهرنێوهدا”:پاشــنیوهڕۆیهک لــه خزمــهت کۆنهشــای
کوردســتان شــێخ مهحمــوودی نهمــردا” ـ ســهرچاوهکانی پێشــوو).
رۆژێکیــان لــه کهرکــووک لــه مانگــی ئۆکتۆبــهردا ،بهیانییهکــی زوو ،کــه لــه ماڵــەوە
دهچــووم بــۆ قوتابخانـه ،گوێــم لـه ههواڵــی رادیۆیهکــی عهرهبــی بــوو کـه لـه دووکانێکــدا
بهدهنگێکــی ب ـهرز کرابــووهوه و ،باســی ش ـهڕوپهالماردانی دهکــرد بــۆ س ـهر میــر .ک ـه
چوومــه قوتابخانــه ،مامۆســتاکان گوتیــان؛ بهریتانیــا و فهرهنســا و ئیرسائیــل پێکــهوه
پهالمــاری میرسیــان داوه لــه تۆڵهکردنــهوهی ئــهوهدا کــه نــارس کهنــداوی سوێســی
کــردووه بههیخۆیی(موڵــک)ی میــر ،دوایــی دهرک ـهوت بــۆم ک ـه جهمــال عهبدولنــارس
ســهرکردهیهتیی (بهربهرهکانیــی گهلێر-املقاومــه الشــعبیة) دهکا دژی دهســتدرێژکهر
و ،لــه رادیــۆدا گوێملێبــوو گوتی:هــل نستســلم؟-ئایا خۆمــان بدهیــن بهدهســتهوه؟ ال،
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لــن نستســلم .ســنقاتل ،ســنقاتل -نهخێــر ،دهجهنگیــن ،دهجهنگیــن .)...دهســتدرێژیی
ئــهم ســێ دهوڵهتــه بــۆ ســهر میــر ،منــی زۆر بێــزار و خهفهتبارکــرد و لهنێــو
مامۆســتاکان و قوتابییــهکان و خهڵکــدا و بــه ئاشــکرا لــه دژی ئــهو پهالمــاره ناڕهوایــه
کهومتــه قســهکردن ،کهدوایــی بــووه یهکێــک لــه هۆیهکانــی رهههندهکردنــم بــه
“فهرمانــی بهڕێوهبهرێتــی” لــه کهرکووکــهوه بــۆ زوبێر(بــهرسه) کــه باســی ئهمــهم
لــه پێشگۆتنی”وشــهنامهکی ئیتیمۆلۆژیــای زمانــی کــوردی”دا کــردووه( ،تهماشــای
ماڵپــهڕی  ،www.kncsite.comههروههــا ماڵپــهڕی ههفتهنامــهی (میدیــا) و ماڵپــهڕی
 ،www.kurdbun.comبکــه) .شــایهنی باســه ،ئــهم ســێدهوڵهته دهســتدرێژکهره ،لــه
ئهنجامــی نهگونجانــی بهرژەوهندییــان لهگــهڵ ســۆڤێت و ئهمهریــکا ،پاشهکشــهیان
کــرد و سهرشــۆڕیی مایــهوه بۆیــان .لــه بههــاری 1957دا؛ کــه هێشــتا لــه کهرکــووک
بــووم ،نامهیــهک لــه (ئوســتاد)ەوه هــات بــۆم بــۆ چــاک و چۆنــی و ،لهنێــو ســاوی
دۆســتان و ناســیاواندا ،باســی ئــهوهش کرابــوو کــه “مامــی دوڕڕییــه” (مهبهســت لــه
نهجمهدیــن عهونی)بــوو ،زۆر حــهز بهبینینــم دهکا .لــهوه تێگهیشــتم کــه شــتێک
ههیــه ،چۆنکــه لهوهپێــش لــه بــارهی نامیلکهکهمــهوه قســهمکردبوو لهگهڵــی و،
دهمزانــی ک ـه نهجمهدیــن ل ـه س ـهفارهتخانهی میــر ناســیاوی ه ـهن .چــووم بــۆ بهغــدا
و چــاوم ب ـه نهجمهدیــن عهونــی ک ـهوت .گوتی”چــاوی ب ـه س ـهفیری میــر کهوتــووه و
س ـهفیر پێیگوتــووه ک ـه س ـهرۆک نــارس ل ـه چهنــد الیهک ـهوه نامیلکهک ـهی پێگهیشــتووه
و ،پێیڕاگهیێنــدراوە کــه ئــهو کهســهی نووســیوێتی کێیــه و ،تۆیش(نهجمهدین)خــۆت
کوردیــت و پێوهندیــت بــه کوردهکانــهوه ههیــه و ،دیــاره نووســهری نامیلکهکــه کــه
نێــوی ئهمهیــه دهناســیت و ،تکایــه بێژەپێــی؛ ئایــا ئامادهیــ ه چاوێکــی بکــهوێ پێــم.
ئهگــهر رازیبــوو ،ئــهوا لهگــهڵ خــۆت بیهێنــه ئێــره و ،کارێــک بکــه کــهس پێن هزانــێ”.
کــه نهجمهدیــن ئهمــهی گــوت ،گوتــم ”:ســهفیر دهیــهوێ لــهو چاوپێکهوتنــهدا باســی
چیبکهیــن” .گوتــی“ :نازانــم ،چۆنکـه ئـهو نهیدهزانــی کـه دهتـهوی چــاوت پێیبکـهوێ و،
منیش(نهجمهدیــن) پرســیارمنهکردلێی ،بــهاڵم ،دیــاره لهبــارهی نامیلکهکهوهیــه“ .گوتــم
رازیــم بچــم بــۆ الی ،ب ـهاڵم چــۆن؟ گوتــی“ :دهبــێ کاتێــك دابنێیــن ک ـه بــۆ ههرســێکامن
دهســتبدا .ئـهو دهمـه تــۆ دێیــت بۆ مــاڵ بــۆ الم ،دهرگـهی پشــتی گهراجــی ئۆتۆمۆبیلهکهم
لهســهر حهوشــی ماڵهکهمــه و لهنێــو حهوشــهکهوه دهچیتــه نێــو گهراجهکــهوه
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و ســواری ئۆتۆمۆبیلهکــه دهبیــت و جلــک و چاویلکــهت بهجۆرێــک دهگۆڕیــن کــ ه
نهنارسێیتــهوه و لهوێــش بهپهلــه دادهبهزیــن ،ههمــوو کاتێکیــش چاودێــر لهبــهر
دهرگ ـهی س ـهفارهتدا نیــن .خهڵکێکــی زۆریــش دهچــن داوای ڤیــزه دهک ـهن بــۆ س ـهفهر
بــۆ میــر .واشــمهزان ه ئهوانـهی ســیخوڕیی بــۆ ئـهم عێراقـ ه دهکـهن زۆر بهوهفابــن بــۆی،
ســیخوڕ وهفــای بــۆ کـهس نییــه” .بـه کورتــی؛ لهگـهڵ نهجمهدیــن چــووم بــۆ الی سـهفیر.
ســهفیر زۆر بهگهرمــی بهپیرمــهوه هــات و پــاش چــاک و چۆنــی ،نهجمهدیــن عهونــی
گهلێــک بهباشــی منــی بهســهفیر ناســاند .ئهوجــا ســهفیر بــه روویهکــی خۆشــهوه
گوتــی “:ســهرۆک نووســینهکهتی زۆر بــه دڵــهو ســاو دهکا لێــت و زۆر پێیخۆشــه کــه
نهوهکانــی سهرگهورهمان(قائدنا)ســهالحهدین ئهییووبیــی ،رۆڵــی باپیــره گهورهیــان
بگێڕنــهوەو ،بهربهرهکانێــی داگیرکهرانــی ئهوروپایــی ئــهم رۆژههاڵتــه بندهســته
بک ـهن و ،حهزیــش دهکا بزانــێ داخوازیــی ب ـرا کوردهکامنــان ل ـه شــۆرش و بزووتن ـهوهی
پێشــکهوتنخوازانهی عـهرهب چییـه؛ تاکــو هاوکارییهکــی رێکوپێــک لــهنێوانــی عـهرهب و
کــورددا دروســتببێ” .منیــش ،پــاش سوپاســکردن و ،باســێکی بزووتنـهوهی ئازادیخوازانـهی
کوردایهتــی و ،رۆڵــی دهوڵهتهگهورهکانــی رۆژئــاوا ،بهتایبهتــی بهریتانیــا و فهرهنســا،
ل ـه دابهشــکردنی کوردســتاندا و ،بێبهشــکردنی کــورد ل ـه دهوڵهتــی س ـهربهخۆی خــۆی،
گوتــم ســهربهخۆیی کوردســتان هیــچ زیانێــک ناگهیێنــێ بــه عــهرهب ،بهڵکــو دهبێتــه
پشــتگیر و پهنــای عـهرهب” .سـهرنجم دا ،لــهکاتــی قسـهکردمندا ،سـهفیر چــاوی بڕیبــووه
چــاوم و ،زۆر بـه هۆشــیارییهوه گوێــی لـه قسـهکانم دهگــرت ،بــێ ئـهوهی پێمببــڕێ .کـه
هاتهقسـه گوتــی “:بــۆ نههێشــتنی ئـهم بارودۆخـه ناخۆشـهی کـه خــۆی بهسـهر عـهرهب
و کــوردا سـهپاندووه ،هاوکاریــی هـهردوو گهلهکـه پێویســته ،بـهاڵم وهک دهســتپێکی ئـهو
هاوکاریی ـه ،دهبــێ بزانــرێ برایانــی کــورد داخوازییــان ،وهک ههنــگاوی یهک ـهم چییــه”.
لهوهرامــدا گوتــم “:ئ ـهز بهتهنــێ نیــم و ،ناتوانــم لهخۆم ـهوه قس ـه بک ـهم ،دهبــێ پــرس
بـ ه هاوبیرانــم بکـهم ،چۆنکـه کـ ه مامۆســتا نهجمهدیــن داوایکــرد لێــم لـه کوردســتانهوه
بێــم بــۆ بهغــدا ،نهمزانــی بــۆ ئــهم بهیهکگهیشــتنهیه ،تاوەكــو پرســێک بــ ه هاوبیرانــم
بکــهم ،لهبهرئــهوه تــکای دهرفهتێــک دهکــهم تاوەكــو بچمــهوه کوردســتان و ،کــه
جارێکــی دی هامتــهوه ،چاوهڕوانیــی خۆمــان لــه ســهرۆک عهبدولنــارس و بزووتنــهوهی
عهرهبایهتــی بــه ســهرۆکایهتیی عهبدولنــارس ،بهبهڕێزتــان دهگهیێنــم” .گوتــی “:زۆر
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زۆر باشــه” و ،دۆســتانه ههردووکامنــی بهڕێکــرد .لهگهڕانهوهمــدا بــۆ کوردســتان ،زۆر
بهپهل ـه لهگ ـهڵ ئ ـهو برادهران ـهی ببووین ـه هاوبیــری ی ـهک و رهخنهمــان ل ـه سیاس ـهتی
رۆژهـهاڵت و رۆژئــاوا دهگــرت و ،سۆســیالیزمامن بـ ه ئــازادی و یهکســانیی مــرۆڤ د هزانــی،
ن ـهک ب ـه دیکتاتۆرێتیــی پرۆلیتاریــا؛ بــێ ئ ـهوهی هیــچ پێوهندییهکــی حیزبایهتــی ههبــێ
لهنێوامنانــدا ،باســێکی ئــهم چاوپێکهوتنــهم کــرد .یهکێــک لهوانــه مامۆســتا فایــهق
عــارف بــوو کــه ئێســت ه لــه ژیانــدا مــاوه ،تهمهنــی درێژبــێ .خــۆم زۆر حــهزم بــهوه
دهکــرد کــه یهکێــک لــه داخوازییهکامنــان دانانــی بهرنامهیهکــی رۆژانهبــێ بــه زمانــی
کــوردی لـه رادیــۆی قاهیــرهدا کـ ه ههموویــان پێیانبــاش بــوو ،مامۆســتا ئهحمـهد هـهردی
نهبــێ ،ک ـه دهیگــوت ”:ئ ـهو رادیۆی ـه چ ســووتێک ب ـه کــورد دهگهیێنــێ ک ـه ئ ـهو باســی
سیاسـهتی دهرهوهی خــۆی بــکا بـه زمانــی کــوردی ،خــۆ ئینگلیزهکانیــش کاتــی خــۆی لـه
حهیفا(رادیــۆی کوردســتان)یان دانابــوو کـه کاریــان بـه کــورد نهمــا ،دایانخســت” .گوتــم”:
ئ ـهو قس ـهیه زۆر راســته؛ ب ـهاڵم ئهم ـه ئهگ ـهر بیک ـهن ،ئ ـهوه دانپێدانانێک ـه ب ـهوهدا ک ـه
کوردیــش هــهن و زمانــی کوردیــش ههیــه” .پاشــان ،ئهحمــهد هــهردی گوتــی ”:باشــه
بابزانیــن” .ه ـهردی لهوس ـهردهمهدا ،پــاش وازهێنانــی ل ـه بیــری کۆمۆنیســتێتی ،ههســتی
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بــه ناهومێدییهکــی گــهوره دهکــرد ،کــه لــه هۆنراوهکهیدا”شۆرشــی نائومێــدی”:
بهسهرســامی لهس ـهر لووتک ـهی بڵنــدی گهنجــی وهســتاوم* رشیتــی عهمــری رابــوردووم
وهکــو خ ـهو دێتهبهرچــاوم” بهجوانــی دهردهک ـهوێ .ب ـهاڵم کــه پــاش چهنــد ســاڵێکیکهم
کهوت ـه نێــو بیــری کاژیک ـهوه ،هیــوای تازهبــووهوه ،یــادی زیندووبــێ.
زۆربــهی زۆری ئــهو برادهرانــه گوتیــان؛ پێویســته نوێنــهری کۆمــاری میــر لــه
نهتهوهیهکگرتووهکانــدا باســی دۆزی کــورد بهێنێتــه بهربــاس و ،زانســتگهی قاهیــره
خوێنــدکاری کــورد وهربگــرێ و ،زمــان و وێــژە و مێــژووی کــورد لــهو زانســتگهیهدا
بخوێنــدرێ .لهســهر نهخشــهی دهوڵهتــه عهرهبــهکان ،کوردســتانی عێــراق و ســووریا؛
وهک ههرێــم (ئیقلیم)ێــک پێشــانبدرێ.
پــاش ئــهوه چوومــهوه بهغــدا و داخوازییــهکان کــه بهعهرهبــی دامڕشــتبوون ،دامــه
دهســت نهجمهدیــن عهونــی ،ئهویــش دابوویــه دهســت ســهفیر و ،ماوهیهکــی پێچــوو
نهجمهدیــن عهونــی ههواڵــی نــاردهوه بــۆم کــه زۆر حــهز بهبینینــم دهکا .چوومــهوه
بهغــدا و ،ه ـهر بهشــێوهی پێشــوو منــی بــردهو ه الی س ـهفیر .س ـهفیر زۆر گ ـهرم ،وهک
جــاری یهکــهم ،بهخێرهاتنمــی کــرد ،پــاش گهیاندنــی ســاو و رێــزی نــارس بــۆ گهلــی
کــوردی ب ـرا و رهوایهتیــی داخوازییهکانیــان؛ گوتــی “:گهلێــک ح ـهز و ئــارهزوو ه ـهن ک ـه
بهجــێ و رهوان ،بــهاڵم هاتنهدییــان بهدهســت خاوهنحــهز و ئــارهزوودار نییــه ،بهڵکــو
ههرهوهزیــی و کات و چاوهڕوانیــی دهوێ .دانانــی بهرنامهیــهک بــه زمانــی کــوردی
بــۆ رادیــۆی قاهیــره ،ههرچهنــده پێویســتی ب ـه ســتافێکی تایبهتــی و مرۆڤــی شــار هزا و
بودجهیهکــی بــاش ههی ـه ،ب ـهاڵم لهکــردن دێ .خوێندنــی مێــژووی کــورد و چاپکردنــی
ئــهو پهرتۆکانــهی لهبــارهی کــوردهوه نــوورساون؛ وهک (شــهرهفنامه) کــه زانــای
کۆچکــردووی کــوردی میرسیــی محهمم ـهد عهلــی عهونــی ،ب ـرای مامۆســتا نهجمهدیــن
کردوویهتــی بــه عهرهبــی ،کارێکــن لهکــردن دێــن .وهرگرتنــی خوێنــدکاری کــورد لــه
زانســتگهکانی میــر بهسهرســهر .بــهاڵم نهخشهدروســتکردن و هێنانهپێشــهوهی
دۆزی کــورد لــه کۆڕەکانــی کۆمهڵــهی نهتهوهیهکگرتووهکانــدا ،ههرچهنــده کارێکــی
رهوایــه ،بــهاڵم لــهم رۆژەدا ،کارێــک نییــه کــه بهکهڵکــی ههردووالمــان بــێ ،بهڵکــو
زیانیشــی پــره .ئهوهتــا نــووری س ـهعید باســی مهالمســتهفای بارزانــی دهکا و ،مهترســی
کــورد دهخاتــه مێشــکی عهرهبــهوه کــه گوایــه ســۆڤێت مهشــق بــه مهالمســتهفا و
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بارزانییـه ههاڵتــووهکان دهکا ،بۆئـهوهی بیاننێرێتـهوه بــۆ عێـراق؛ تاکــو عێـراق بڕووخێنــن
(ســهرنج :لــه زســتانی1956دا ،نــووری ســهعید لــه وتارێکــی رادیۆییــدا ،رهخنــهی لــه
سیاس ـهتی نــارس گــرت و ،باســی ئ ـهوهی کــرد ک ـه ســۆڤێت مهشــق ب ـه مهالمســتهفا و
بارزانیی ـهکان دهکا ،بــۆ ناردنهوهیــان بــۆ عێ ـراق و ،ههڕەش ـهی ئ ـهوهی کــرد ک ـه عێ ـراق
قهاڵیهک ـه ناگیرێــت و ب ـه عهرهبــی گوتــی“ :دار الســید مأمونه-ماڵــی ئاغــا پارێزراوه)ک ـه
دهرکهوت”ماڵــی ئاغا”بهتڕێــک بهندبــوو ـ ج ـ نهبــهز) لهنێــو جهمــاوهری عهرهبــدا
خهڵکــی تێنهگهیشــتوو هێشــتا زۆرن .دهبــێ وریابیــن .ئهوهتــه لهالیهکهوه”،االخــوان
املســلمین-برا موســوڵامنهکان” ههوڵــی کوشــتنی ســهرۆک نارسیــان دا و لهالیهکــی
دیکــهوه ســهرکرده کۆنهپهرســته عهرهبــهکان و ،بــهرهی پهیامنــی بهغــدا ههمــوو
ل ـه دژمانــن [...س ـهرنج :براموســوڵامنهکان ،لهســاڵی 1954دا ههوڵــی کوشــتنی نارسیــان
دا ،بــهاڵم ســهری نهگــرت ،ئهویــش هێندێکــی لــهوان لهســێداره دان ،لهوانــه ســهیید
قوتــب].
کــه قســهکانی تهواوکــرد ،گوتــم ئــهوهی بهرێزتــان فهرمووتــان ،قســهی مرۆڤــی لــه
رامیاریــدا شــارهزا و ئــاگادار لـ ه رووداوهکانــی جیهانه .راســته ،هیچ شــتێک بـ ه ئاواتخوازیی
نایهتــه دی و پێویســتی بــه خهباتــی شــێلگیر و خۆڕاگرییــه ،وهک ههڵبهســتوانی
گــهورهی میــر ،ئهحمــهد شــهوقی ،کــه ئهویــش کــورد بــوو؛ دهبیــژێ:
ولکن تؤخذ الدنیا غالبا
وما نیل املطالب بالتمنی
(دهستکهوتنی خواستهکان بهئاواتخواسنت نایهتهدی ،بهڵکو
ئهم جیهانه بهخهبات دهبرێتهوه).
بــهاڵم ههمــوو دهســتکهوتێکی گــهوره و پیرۆزیــش ،هــهر بــه هیــوا و ئارهزوویــهک
دهســتیپێکردووه و کهوتووهتــهڕێ و ،لــه ئهنجامــی تێکۆشــینهوه ،زوو ،یــان درهنــگ
س ـهریگرتووه و ،پهندێکــی پێشــینیانی کوردیــی ههی ـه دهبێــژێ“ :ب ـرا ل ـه پشــت برابــێ،
مهگــهر قــهزا لــهالی خــودا بێــت” ،کــه ماناکــهی بهعهرهبــی ئهمهیــه .تکایــه ســاو و
رێزمــان بگهیهن ـه ب ـه س ـهرۆک نــارس و دهزانیــن ک ـه ئ ـهو ئامانج ـهی ئ ـهو خســتوویهته
سهرشــانی خــۆی زۆر قورسـه ،بـهاڵم“ ماضــاع حــق ورائــه مطالب-هیــچ مافێــک ون نابــێ،
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جەمال نەبەز و ( یۆسف زەند ،یەكێك لە وێژەرانی پرۆگرامیی رادیۆی كوردیی قاهیرە )

ئهگ ـهر داواکهرێکــی لهپشــت بــێ) .ئێم ـهش دهبــێ بــۆ ئامانجــی هاوبهشــان خهبــات
بکهیــن .”...ههســتم بهوهکــرد کــه قســهکامنی زۆر بــهدڵ بــوو .دوایــی گوتــی “:کــه
بهرنامـهی رادیــۆ دامـهزرا ،پێویســتامن بـه کهســانێک دهبــێ کـه زمانــی کوردی بــاش بزانن
و ،دهبــێ دڵنیابیــن لــهوهی ئــهو کهســانه هیــچ جــۆره پێوهندییهکیــان بــه رژێمهکانــی
عێــراق و ئێــران و ترکیــا و“،ئیســتیعامر”ەوه نییــه .بهڕێوهبــهری بهرنامهکــهش ،دهبــێ
کوردێکــی میــری بــێ” .لهم ـهدا نهجمهدیــن عهونــی گوتــی :مامۆســتا عوم ـهر وهجــدی
زانایهکــی گ ـهورهی کــوردی میرسیی ـ ه و کوردییهکــی بــاش دهزانــێ و بهڕێوهب ـهری (رواق
االک ـراد)ە ل ـه ئهزه ـهر ،ل ـه زانســتگهی قاهیــرهش خوێندکارانــی کــورد ه ـهن ک ـه عوم ـهر
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وهجــدی دهیانناســێ و ،دهتوانــێ چهنــد کهســێک لهنێوانیانــدا بــۆ ئــهوه ههڵبژێــرێ”.
شــایهنی باســه ،ئــهو ســهردهمه (رواق االکراد)کهکاتــی خــۆی ســهالحهدینی ئهیووبــی
دایمهزراندبــوو ،هێشــتا مابــوو .ئهنــوهر ســادات(1918ـ  )1981کـه نانخــۆری شــای ئێـران
و یهکێــک بــوو ل ـه دهاڵڵهکانــی نێــوان س ـهددام و حهم ـهرهزا شــا؛ بــۆ بهســتنی پهیامنــی
جهزائیــر ل ـه  6ی مارتــی 1975دا .ئ ـهو(رواق)ەی داخســت.
کــه گهڕامــهوه کوردســتان ،قســهکانم وهک خــۆی گهیانــده یــهک بهیهکــی ئــهو
برادهرانــهی پرســمکردبوو پێیــان.
ل ـه ســاڵی1957دا جهمــال عهبدولنــارس س ـهفهرێکی کــرد بــۆ مۆســکۆ بــۆ قاییمکردنــی
پشــتی خــۆی لــه دژی ئیرسائیــل و بــهرهی رۆژاوا و ،پــاش گ هڕانــهوهی لــه مۆســکۆ،
رادیــۆی قاهیــره و(صــوت العــرب) ههواڵــی دامهزراندنــی پرۆگرامــی کوردییــان راگهیانــد
و ،رۆژی دهســتپێکردنیان دهستنیشــانکرد .پرۆگــرام بــ ه کوردییهکــی جــوان و بهلێدانــی
مارشــی کوردســتان(ئهی رهقیــب) و رسوودی نیشــتامنپهروهرانهی وهک (دهمــی راپهڕیــن)
و (ئهمــڕۆژی ســاڵی تازهیــه نــهورۆزه هاتــهوه) ،کــه خوێندکارهکانــی ئــهوێ ،ههمــوو
پێکــهوه دهیانچڕانــد ،کهوتــهکار .بهڕاســتی ،نایشــارمهوه کــه رۆژی یهکــهم گوێــم لــه
مارشــی کوردســتان بــوو ،هــهردوو چــاوم پڕبــوو لــه فرمێســکی خۆشــی .ئــای چهنــد
خۆشــه تــۆ ههوڵتدابــێ بــۆ گهیشــتنه ئامانجێــک و ،ههوڵهکــهت ســهریگرتبێ.
وهک باســکرا ،عوم ـهر وهجــدی بــووه بهڕێوهب ـهری بهرنامهک ـه و ،چهنــد خوێندکارێکــی
زانســتگهی ئهزهــهر ،وهک یۆســف مــارف مهریوانــی (زهنــد) و هۆشــیار بابــان و
محهممــهد شــهیدا و ،چهنــد ســاڵێک پــاش ئــهوه ،مــهال عهبدولوههــاب ئاموودهیــی،
بوون ـه وێــژەری رادیــۆ .بهرنام ـهی کوردیــی رادیــۆی قاهیــره ،زیــڕەی ل ـه کاربهدهســتانی
عێــراق و ئێــران و تــرک ههســتاند و ،کهوتنــه تاوانبارکردنــی جهمــال عهبدولنــارس
کهگوای ـه دهی ـهوێ کــورد هانبــدا بــۆ جیابوون ـهوه ل ـهم ســێ دهوڵهت ـه .ئێ ـران ناچارمــا؛
بهشــێکی کوردیــی لــه رادیــۆی تارانــدا بکاتــهوه کــ ه میدیــای زهندی(کچــی دکتــۆر
عهزیــزی زهنــدی کرماشــانی ک ـه دوایــی بــووه خێزانــی حهس ـهن زیــرهک) و شــوکروڵاڵی
بابــان ،دهیانــرد بهڕێــوه و ،وتارهکانــی دژ بــه نــارس و کۆمۆنیــزم بــوون ،بــهاڵم وتــاری
مێژوویــی و مۆزیکــی کوردیشــی باڵودهکــردهوه و ،ب ـ ه کوردییهکــی رهوان دههات ـه گــۆـ
ســهرۆکڤهژیرانی ئێرانیــش بــه رۆژههاڵتــی کوردســتاندا گــهڕا و ،داوای لــه خهڵکهکــه
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کــرد ،پێویســتییهکانی خۆیــان باســبکهن بــۆی .هێنــدهک نامیلهکــهش بهکــوردی لــ ه
ئێ ـران چاپک ـران ک ـه باســیان ل ـهوه دهکــرد ک ـه کــورد کۆنرتیــن و رهس ـهنرتین ئێرانیــن و،
هــهر ئــهوان بــوون کــه یهکهمیــن دهوڵهتــی ئێران(ماد)یــان دامهزرانــدووه .هێنــدهک
لــهو چاپکراوانــه دهگهیشــتنه ســلێامنی و ،شــهوانه فڕێدهدرانــه نێــو مااڵنــهوه .هــهر
لــهو ماوهیــهدا ،ســهفیری تــرک لــه قاهیــره چووبــووه الی جهمــال عهبدولنــارس و،
بهزمانــی حکوومهتهکهیــهوه پێیڕاگهیاندبــوو کــه ئــهو پرۆگرامــه دژ بــه دهوڵهتــی
ترکیایــه و دهبــێ رابگیــرێ .نــارس پێیگوتبــوو ”:میــر دهوڵهتێکــی ســهربهخۆیه و،
مافــی خۆیهتــی رامیاریــی دهرهوهی خــۆی بــه زمانــی کوردیــی ،یــان هــهر زمانێکــی
دی باڵوبکاتــهوه .ئهمــهی تــۆش دهبێژیــت دهستخســتنهکاروباری دهرهوهی میــره
کــه ئێمــه رێگهنادهیــن بــهوه .ئێــوهش ئهگــهر ناڕازیــن لــه رامیاریــی دهرهوهی ئێمــه،
فهرمــوون بچــن بــه زمانــی کوردیــی بهرنامهیــهک دابنێــن و بهرگریــی لــه رامیاریــی
خۆتــان بک ـهن .پاشــان ئهگ ـهر ئێــوه کــورد بک ـهن ب ـه دۆســتی خۆتــان ،باشــر نیی ـه بــۆ
ئێــوه؟” ،ســهفیری تــرک گوتبــووی“ :لــه ترکیــا کــورد نییــه” .جهمــال عهبدولنارسیــش
پێیگوتبــوو ،وهک میرسیی ـهکان دهڵێن”یاســام! (وات ـه :س ـهیره )،ئهوجــا ک ـه کــورد نیی ـه
ل ـ ه واڵتــی ئێــوه ،ئێــوه ل ـه چــی دهترســن؟” ،بهوجــۆره کۆتایــی بهدانیشــتنهکه هێنابــوو.
(س ـهرنج :جهمــال عهبدولنــارس ئ ـهم قس ـهیهی ل ـهالی ئ ـهو کهســانه کردبــوو ک ـه پــاش
کودهتــای قاســم ل ـه عێ ـراق ،چووبــوون ب ـه دوای رهحمهتــی م ـهال مســتهفای بارزانــی دا
لـه ئهوروپــای رۆژهـهاڵت و ،لهڕێــی قاهیــرهوه هێنایانـهوه بهغــدا و ،لـه قاهیــره چــوون
بــۆ س ـهردانی نــارس .ل ـهوهدا دهردهک ـهوێ ک ـه نــارس دانانــی ئ ـهو رادیۆی ـهی چهنــد ب ـه
گرنــگ زانیــوه ،کــه دانانــی ئــهوهش ،لهڕێــی نامیلکهی(کفــاح االکــراد) و پێوهندیــی
منـهوه هاتـه کایـهوه) .ههرچــی عێراقـه ،ئـهوا پــر لـه ئێـران و رژێمــی تــرک ،زهندهقــی
چووبــوو .رادیــۆی بهغــدا ئــهم ههنــگاوهی بــه کهینوبهینێکــی دووژمنانــه بهرامبــهر
پهیامنــی بهغــدا دایهقهڵ ـهم و ،ب ـ ه ههوڵدانێــک بــۆ هورووژاندنــی کــورد و ،هاندانیــان
بــۆ جیابوون ـهوه .س ـهعید ق ـهزاز لهوکات ـهدا ڤهژیــری نێوخــۆی عێ ـراق و کاربهدهســتێکی
زۆر دهستڕۆیشــتووی دهوڵــهت بــوو ،بــه پهلهپــڕووزێ خــۆی گهیانــد ه کوردســتان و،
رۆژێــک لــه ســلێامنی بیســتم کــه هاتــووه و ،چووهتــه نێوبــازاڕ و لــه دووکانێــک
وێنهیهکــی جهمــال عهبدولنــارسی بــه ههڵوارساوهیــی دیــوه و ،بهکابــرای گوتــووه:
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“ئهمــه ئێســته لهجیاتــی وێنــهی مهالمســتهفای بارزانییــه؟” ،ئهویــش پێیگوتــووه“
بۆچــی قوربــان جهنابــت حهزدهکهیــت وێنــهی مهالمســتهفا ههڵواســم؟” ،ســهعید
قــهزاز وهرامــی نهداوهتــهوه و رۆیشــتووه.
ب ـهم شــێوهیه ،کــورد رێزێکــی لهنێــو دهوڵهت ـه داگیرکهرهکانــی کوردســتاندا پهیــدا کــرد.
چۆنکــه ،لــه ژمارهیهکــی کــهم دۆســت و برادهرنهبــێ ،کــه دهیانزانــی شــتهکه چــۆن
هاتووهت ـه کای ـه ،خهڵــک وایاندهزانــی ئهمــه ه ـهر لهبنچین ـهوه ،نهخش ـهیهکی جهمــال
عهبدولنــارس خۆیهتــی؛ بــۆ رووخاندنــی حکوومهتهکانــی رۆژههاڵتــی نێوهڕاســت و
یارمهتیدانــی کــورد بــۆ شۆرشــکردن .کــه دیــاره رووخاندنــی حکوومهتهکانــی پهیامنــی
بهغــدا و ،لهنێوبردنــی ئــهو ســهرکرد ه عهرهبانــهی دژی سیاســهتی نــارس بــوون لــه
پرۆگرامیــدا ههبــوو ،بـهاڵم هیــچ پیالنێکیــش لـه ئــارادا نهبــوو کـه نــارس لهبــاری ســوپایی
و تهکنیکــی ش ـهڕەوه یارمهتیــی کــورد بــدا.
یــهک دوو رۆژ دوای دهســتپێکی بهرنامــهی کوردیــی قاهیــره ،لــه ســلێامنی بهبــهر
دووکانــی حهمــهی حاجــی تایــهری کۆییــدا تێپهڕیــم کــه یهکێــک بــوو لــه کادرهکانــی
پارتــی و پرســیارم کــرد لێــی ئایــا گوێــی لـه رادیــۆی کوردیــی قاهیــره بــووه؟ گوتی”:ئـهدی.
ئیعتڕافــان پێدهکــهن .ئهمــه ئهنجامــی خهباتــی پارتیامنــه“ .پێکهنینــم بهقســهکهی
هــات .بـهاڵم بهرنامهکانــی رادیــۆی کوردیــی قاهیــره ،هێزوپێــز و رێزێکــی بـه بزووتنهوهی
کوردایهتــی دا لــ ه ههمــوو الیهکــی کوردســتاندا.
لههاوینــی1957دا سـهفهرێکم کــرد بــۆ رۆژههاڵتــی کوردســتان و تــاران و کـه گ هڕامـهوه
وتارێکــم ل ـه ههفتهنام ـهی (ژیــن)دا ل ـهدژی رژێمــی داگیرک ـهری ئێ ـران نووســی ،لهژێــر
ســهرنێوی(یاریکردن بهئاگــر) و ،کــه قوتابخانــه کرایــهوه چوومــهوه کهرکــووک .لــه
پاییــزی ســاڵی1957دا” فهرمانــی بهڕێوهبهرانــه“ لــه وهزارهتــی زانیاریــی عێراقــهوه
دهرچــوو ،بــهژ 43340ی رۆژی  1957/10/9بــۆ گواســتنهوهم لـه قوتابخانـهی دوانێوهندیی
موســهڵاڵوه بــۆ قوتابخانــهی نێوهندیــی زۆبێــر(ی بــهرسه) و ،لهالیــهن بهڕێوهبهرێیتــی
زانیاریــی کهرکووکــهوه درایــه دهســتم .بهشــێکی ئــهم پێشــهاتهم لــه پێشــگوتنی
(وش ـهنامهکی ئیتیمۆلۆژیــای زمانــی کــوردی)دا باســکردووه و ،ههروههــا ل ـه نامیلک ـهی
(مــن شــێواندوومه لێتــان ،یــان خۆتانــن سهرلێشــێواو ،کورتهو هرامێــک بــۆ دارودهســتهی
هوردهبــۆرژوای خوێنــدهواری بێبــار و خۆفــرۆش و چڵکاوخــۆری کــورد ،بهرلیــن/
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زەكیە تۆفیق قەزاز ( خێزانی سەعید قەزاز )

سەعید قەزاز

چاپخانــهی ئۆفســێت ،بههــاری  1989ل  147ـ  149خســتوومهتهڕوو) .لهبهرئــهوه،
لێــرهدا دووبــارهی ناکهمــهوه .ههرهێنــده دهنووســم کــه بــۆ بێزاریدهربڕیــن بهرامبــهر
بــهو زۆردارییــهی بهرامبهرمکــرا ،چوومــه بهغــدا و ،لــهوێ ههوڵمــدا فهرمانهکــه
بگــۆڕن بــۆم ،لــێ ههوڵکــهم بێئهنجــام بــوو .لــهو ماوهیــهدا ،رۆژێــک لــه دووکانــی
(ئوســتاد)بووم کــه مامۆســتا رهفیــق حیلمــی هــات و ،کاتێــک کــه (ئوســتاد) لهگــهڵ
ناســیارێکی عهرهبــدا بهقس ـهو ه خهریکبــوو ،مامۆســتا رهفیــق حیلمــی ب ـه چرپ ـه گوتــی،
کــه لێــره رۆیشــتم دهچمــه چایخانــهی سهرســووچهکه ،تۆیــش چارهکێــک دوای ئــهوه
وهره ،ئیشــم پێت ـه .ک ـه چــووم ،یهکس ـهر ههســتا و گوتــی “:بــا بچین ـه ماڵ ـهوه ،ئ ـهوڕۆ
مــاڵ و منــداڵ هیچیــان لـه ماڵـهوه نیــن ،هـهر خــۆم و خۆتیــن” .زانیــم شــتێک ههیـه .بـه
پــاس چووین ـه مــاڵ .ماڵهکهیــان چاوگ ـه خانوویهکــی کــرێ بــوو ل ـه بهتاویــن ،ع ـهرهب
پێیاندهگوت(موشــتهمهل) .هــهر کــه دانیشــتین بهپێکهنینــهوه گوتــی ”:تــۆ دهزانیــت
چیــت کردووه؟”،گوتــم “:چیــم کــردووه؟” گوتــی بهزمێکــت دروســت کــردووه ،ههمــوو
ســهروپۆتهاڵکی منــی گرتووهتــهوه و ،تۆیــش دهبــێ ئــاگات لهخــۆت بــێ” ،گوتــم”:
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چــۆن”! گوتــی ”:گوێبگــره:وهک دهزانیــی ئهوهتــهی رادیــۆی کــوردی قاهیــره ههیــه،
هیــچ نهمــاوه بهعێ ـراق و دهوڵهت ـه دراوســێکانی عێ ـراق و ئینگلیــزی ن ـهکا .حکوومهتــی
ئێــره گڕیگرتــووه ،بهتایبهتــی ک ـه بــاس ل ـه یهکێتیــی میــر و ســووریاش دهکــرێ ،ئ ـهوه
هــهر مهپرســه .ماوهیــهک لهمهوبــهر ،ئهحمــهدی عهزیزئاغــا هــات بــۆالم و ،گوتــی
ســهعید بهگ(قــهزاز) ســاو دهکا لێــت و دهڵــێ؛ بابفهرمــوێ بــۆ الم ،پێکــهوه چایــهک
بخۆینـهوه .منیــش گوتــم سوپاســی دهکـهم ،بــا ئـهو بفهرمــوێ بــۆ ماڵـهوه و شــۆرباوێک
بخــوا لهگهڵــان .پــاش ئ ـهوه ،ه ـهر ب ـه ئهحم ـهدی عهزیزئاغــادا ههواڵــی نــاردهوه بــۆم
کــه لــه رۆژی ....دا(کاتهکــهم بیرنهمــاوه :نهبــهز) پاشــنیوهڕۆ دێ بــۆ ماڵــهوه بــۆالم،
بهتهنیــا و ،ئهمــهش ههردهبــێ لهنێوانــی خۆماندامبێنێتــهوه .گوتــم بهســهرچاو و،
بهخێربــێ .کــه هــات ،پــاش بهخێرهێنــان ،یهکســهر پێمگــوت ،وهک دوو کــوردی
هاوواڵتــی لهگ ـهڵ ی ـهک بدووێیــن ،یــان رهســمیات ههبــی لهنێوامنانــدا .س ـهعید ق ـ هزاز
گوتــی “:کـه مــن هاتووومـه ماڵــت ،ئهمـه مانــای وایـه رهســمیات نهمــا” .منیــش گوتــم”:
باشــه کاک ســهعید ،جارهکــی دی بهخێرهاتیــت” .ئهویــش گوتــی ”:کاک رهفیــق،
د هزانیــت دڵــم ئێشــاوه لێــت؟” .گوتم“:خوانـهکا خێــره؟” گوتــی “:خێــر نییـه و شـهڕە .کاک
رهفیــق تــۆ پیاوێکــی لهنێــو کوردیــش و عێراقیشــدا نارساویــت ،گهلێــک شــتت بهس ـهر
هاتــووه و دنیایهکــت دیــوه ،ئایــا ب هڕاســتی د هزانیــت ،کارێــک بکرێــت کــه زیــان
بهخۆشــت و کوردیــش بگهیهنێــت؟” ،گوتم“:خوانــهکا ،کاری چــی؟” ســهعید قــ هزاز
نامیلکهک ـهی تــۆی ل ـه گیرفانــی هێنای ـه دهرهوه و ،خســتییه بهردهمــم لهس ـهر مێزهک ـه
و گوتــی“ :دهفهرمــوو ســهیرکه” .منیــش خــۆم لێنــهزان کــرد و گوتــم ”:ئــهوه چییــه؟”
گوتــی ”:چــۆن چیی ـه؟ زۆر بــاش د هزانیــت چیی ـه؟” ،گوتــم ”:ناشــێ ئهم ـه ئهوهبــێ ک ـه
ئهحمـهدی عهزیزئاغــا گوتبــووی؛ کتێبێــک لـه لوبنــان چاپکـراوه و تۆیــش گوتووتـه؛ یــان
مــن نووســیومه ،یــان بــه پیالنــی مــن کراوه؟”،گوتــی “:بۆچــی تــۆ ئــاگات لهمــه
نهبووه؟”،گوتــم “:بــاوهڕ بک ـه ،نــهمــن نووســیومه و ،نهئــاگام ل ـه چاپکردنــی بــووه .تــۆ
چــۆن هاتیتــه ســهر ئــهو خهیاڵــهی کــه مــن نووســیبێتم ،یــان دهســتم ههبووبــێ
تێیدا؟”،گوتــی“ :چۆنکــه باســی تــۆی زۆر بهباشــی تێداکــراوه و ســهرتاپای باســهکه،
تاوانبارکردنــی عێــراق و گهلێــک الیهنــی دیکهشــه .خۆئهگــهر یهکێکــی دیکــهش ئــهو
کارهی کردبــێ ئــهوا پێوهندیــی بــه تــۆوه ههبــووه ،ئهگهرنــا؛ چووزانــێ تــۆ ســهرۆکی
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حیزبــی هیوابوویت”،گوتــم “:کاک س ـهعید ،خــۆت لهمهوب ـهر گوتــت ک ـه مــن نــارساوم.
گهلێــک عهرهبیــش وهک دوکتــۆر فازیــل حس ـهین و کــێ و کــێ ل ـه کتێبهکانیانــدا باســی
منیــان کــردووه .دوایــی نازانــم چــی بهزمــان منــهوه گوتــراوه کــه تــۆی وا ناڕەحــهت
کردووه؟”،گوتی“:مهبهســت ل ـهو نووســینه رێخۆشــکردنه بــۆ عهرهب ـه قهومیی ـهکان ک ـه
حکوومهتــی عێــراق بڕووخێنــن و بڵێــن کوردیــش رازیــن بــهوه و ،ئهوجــا دهرد بکــهن
بهدهمــی کــورد و ههمــوو عێراقییهکــدا کــه لهخۆیــان نهبــێ .باشــه ئــهم پرســیاره
دهکــهم لێــت .ئهگــهر ئــهم حکوومهتــهی عێــراق رووخــا و نهمــا ،کــورد هیچــی
دهســتدهکهوێ؟” .گوتم“:باشــه ،ئهگــهر ئــهم حکوومهتــهی عێــراق ههروامــا ،کــورد
هیچــی دهســتدهکهوێ؟” ،کــه ئهوهمگــوت؛ ســهعید قــهزاز گوتــی “ :ئاخــر پێمبڵــێ
کــورد کێــن؟” ،گوتــم “ :کــورد؟ مــن ،تــۆ”  ...گوتــی“ :کاک رهفیــق ک ـه تــۆ دهســتهیهک
منداڵهوردکــهت لهخــۆت کۆکردووهتــهوه و دووکانــی ئــهو کابــرا سهیره(مهبهســتیی
ئوســتاد بهشــیر موشــیر بــووه :نهبــهز) تــان کــردووه بــه شــارهزهردهواڵه و هــهر
ساتهناســاتێک ،شــتێکی قــۆڕ و دژ بـه حکوومـهت و قسـهی ناهـهق و شــیوعیانه بهنــاوی
ئــهو کابرایــهوه دهنووســن و ،هــ هزار بووختــان بــ ه حکوومــهت دهکــهن ،بۆچــی ئێمــه
نازانیــن ک ـه ئێــوه ئ ـهو کاره دهک ـهن و ،ئ ـهو کابرای ـهش ل ـه ســادهیی خــۆی ،دهڵــێ “مــن
نووســیومه” .ئێــوهش دهزانــن ک ـه ئ ـهو کابرایــه ،وهک ماســی وای ـه کێــردی لهس ـهر نییــه،
خۆتــان خســتووهته پاڵــی .کاک رهفیــق بهچــوار ک ـهس و لهتێــک ئیــش بــۆ کــورد ناکــرێ
و دهبــێ بزانیــت کــورد ســێ بهشــن .بهشــێکیان کــه %85ی کوردهکهیــه ،الدێیــی و
نهخوێنــدهواره و برســی و رووت و ه ـهژارن و ،لهالی ـهن ل ـه س ـهتا پێنجــی کــوردهوه ک ـه
ئاغــا و دهرهب ـهگ و س ـهرۆکهۆز و م ـهال و شــێخ و کوێخــان ،وهک کۆیل ـه ههڵســوکهوت
دهکــرێ لهگهڵیــان ،ئهوانیــش هیــچ ناڵێــن و هیــچ ناکــهن%10 .ی کوردهکــهش
خوێنــدهوار و خهڵکــی شــارن و ،ئهوانیــش کهمهیهکــی زۆر کهمیــان نهبــێ،
ههموویــان مۆســکۆ وهک مهککــهی موســوڵامنان وایــه بۆیــان .دهفهرمــوو ئهمــه
کوردهکهتــه“ .گوتــم ”:باشــه تــۆ وهزیریــت و دهستڕۆیشــتوویت ،ده شــتێک بــۆ کــورد
بکــه” .گوتــی ”:مــن کــوردم ،بـهاڵم وهزیــری کــورد نیــم .حکوومهتــی عێـراق منــی کــردووه
ب ـه وهزیــر .ئهگ ـهر کــورد شــتێکیان دهوێ ،دهفهرمــوو بــا ههمــوو پێک ـهوه داوایبک ـهن.
لهباتــی ئــهوهی دهقیژێنــن “بڕووخــێ ئیســتیعامر” و لهباتــی باســی شــیوعێتی ،بچــن
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بڵێــن ئێمـه کوردیــن و مافــی خۆمامنــان دهوێ .بــا لـه ههمــوو ناوچهکانــی کوردســتانهو ه
نوێنـهر بنێــرن بــۆ بهغــدا و ،بچنـه الی مهلیــک و سـهرۆکوهزیران و داوابکـهن .ئهوســاکه
منیــش ،وهک وهزیرێکــی عێراقــی ،ک ـه بهرپرســیاریی کاروبــاری ناوخــۆی واڵتــم ،دهڵێــم
ههقیانــه ،باخۆیــان خۆیــان ببهنبهڕێــوه .ئابــهم جــۆره شــتێک دهکــرێ ،ئهگهرنــا،
جهمــال عهبدولنــارس ،لهباتــی رادیۆیـهک بـه کــوردی ،سـهت رادیــۆ دابنــێ ،هیــچ شــتێک
ناکــرێ و خۆتــان ههڵنهخهڵهتێنــن” .گوتــم “ :دهباش ـه ئێــوه فهرمــوون دهستپێشــکهری
بک ـهن و ،کارێــک بــۆ کــورد بک ـهن و ،نیــازی باشــی خۆتــان دهرخ ـهن” .گوتــی ”:کاکــه،
دهستپێشــکهریی دهبــێ لــه کــورد خۆیانهوهبــێ و ،ئــهوهش ههمــوو پێکــهوه .دیــاره
تاوەكــو دهرهبـهگ و ئاغــا و مـهال و شــێخ و شــیوعی دهسـهاڵتداربن لهنــاو کــورددا ،هیــچ
کارێــک بــۆ کــورد ناکــرێ ،دڵنیاشــبه ،ک ـه تــۆ دهڵێیــت ئــاگات ل ـه نووســینی ئ ـهم کتێب ـه
نییــه ،باشــه ،بــهاڵم ئــهوهی ئــهم کتێبــهی نووســیوه ،یــان کهســێکی ســاد ه و خــاو و
خۆشــباوهڕە و ،پێیوای ـه ب ـهو قســانه ع ـهرهب دهبن ـه ب ـرای کــورد و ،دهوڵ ـهت بــۆ کــورد
دروســتدهکهن ،ئـهوه نازانــێ؛ ئهگـهر عـهرهب بشــیانهوێ دهوڵـهت بــۆ کورد دروســتبکهن،
ک ـه نایان ـهوێ ،ئ ـهوا ناتوانــن دروســتیبکهن ،چۆنک ـه ئ ـهو شــته ب ـهدهس ئ ـهوان نیی ـه و،
ناتوانــن بیکــهن .خــۆ ئهگــهر واشــنهبێ ،ئــهوا ئــهو کهســه کابرایهکــی ســاختهچی و
فێڵبــاز و تهڵهکهبــازه و ،دهیــهوێ بــهم قســه لووســانه؛ ســابوون لهبهرپێــی ئــهو کابــرا
هــاره لهخۆباییبــووه (مهبهســتی نارسبووه:نهبــهز) بــدا ،بۆئــهوهی ئهویــش دهســتێکی
شــێتانه بوهشــێنێ و ،عێراقیــش و کوردیــش ،تووشــی بهزمێــک بــکا و ،ماڵــی خۆیشــی و
ئێمــهش بهجــارێ وێــران بــکا .جــا ئهمــه باشــه؟” ،گوتــم “:لهگــهڵ ئهوهشــدا ،هیــچ
نهبــێ ،تــۆ دهتوانیــت رێبدهیــت بـه دهرچوونــی هێنــدهک رۆژنامـه و گۆڤــاری کــوردی”.
گوتــی“ :داوم ـه ،بهوان ـهی ک ـه دهزانــم نایک ـهن ب ـه چهقهنهلێــدان بــۆ شــیوعێتی ،وهک
کوڕەکــهی شــێخ حیســامهدینی تاڵهبانــی”( .ســهرنج :کاتــی خــۆی مــام جــهالل
دهیویســت رایــه(اجــازه)ی گۆڤارێکــی کــوردی وهربگــرێ ک ـه منیــش بهشــداریبکهم ل ـه
دهســتهی نووســهرانیدا و ،چــوو بــۆالی ســهعید قــهزاز ،ســهعید قــهزاز ،لهپێشــهوه
بهڵێنــی دابــوو پێــی کــه بیداتــێ و پێیگوتبوو”ههڵبهســتی نیشــتامنپهروهرانهی فایــهق
بێک ـهس بنووس ـه تێیــدا ،مهیک ـه بهکتێبــی شــیوعێتی” .ب ـهاڵم دواییــش پهشــیامن بــووهوه
لــه بهڵێنهکــهی و نهیدایــه .شــایهنی باســه ،لــهو ماوهیــهدا ،رایــهی گۆڤــاری
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(پێشــکهوتن) و(هیــوا) لــه بهغــدا و (شــهفهق) لــه کهرکــووک و هێنــدهک گۆڤــاری
دیکــه دران ،چهنــد پهرتۆکێکــی کوردیــش کهوتنــه بــازاڕەوه و(،یانــهی ســهرکهوتنی
کورد)لهبهغــدا جموجۆڵێکــی تێک ـهوت .ئ ـهم قســانهی مامۆســتا رهفیــق حیلمیــم ســااڵنی
ســاڵ ل ـه دڵــی خۆمــدا پاراســن و ئێســتهش ،تاوەكــو ئ ـهو ههندازهی ـهی لهبیرمــاون و
بهوپــهڕی سهرڕاســتییهوه خســتمنه ســهر کاخــهز ،لهبــهر خاتــری مێــژووی کــورد ،کــه
ئــهم میــژووه بهداخــهوه ،لــه گهلێــک الیهنــهوه کهلێنــی تێدایــه .بێجگــه لهمــهش،
مامۆســتا رهفیــق حیلمــی ،لهڕێــی ئهحمــهدی عهزیزئاغــاوه بیســتووبووی(نهک لــه
ســهعید قــهزاز خۆی)کــه پێوهندیــی بــه مهســعوودی کــوڕی مــهال محهممــهدی
کۆیی ـهوه ک ـراوه ،وهک کوردێکــی خوێنــدهوار و دووژمنــی شــیوعێتی ،ئهویــش رازیبــووه
بــه هــاوکاری و ،ئامــاده بــوو ه لهگــهڵ کاکــه زیــاد و ،گهلێــک لــه ئاغاکانــی کۆیــه و
ههولێــر و بادینــان و پارتــی قســهبکا و ،بــۆ ئهمــهش داوای پارهیهکــی زۆری کــردووه
کــه دهمــی ئاغــاکان چــهور بکاپێــی .ههوڵهکــهی ســهرینهگرتووه ،چۆنکــه لهالیهکــهوه
“پارتــی رازی نهبــووه” کــه هاوکاریــی لهگــهڵ “ئیســتعامر”دا بــکاو ،لهالیهکــی
دیکهش ـهوه س ـهعید ق ـهزاز خۆشــی رازی نهبــووه لهگ ـهڵ ئاغــاکان و“پارتــی” ک ـه ئ ـهو
بـه شــیوعی دهدایـه قهڵـهم هــاوکاری بــکا( .سـهرنج:دهبێ ئـهوهش بــۆ مێــژوو بێــژم کـه
ســهعید قــهزاز کاتێــک ستاندار(متهســهریف)ی مووســڵ بــوو کهلهپچــهی کــرده
دهســتی چهنــد دهرهبهگێکــی زلــی وهک ئهحمــهد رهشــیدی ،میــری بهروارییــهکان و
دێوالــی بهگــی دۆســکی ک ـه دوو دهرهبهگــی زۆردار و جاشــی رژێمــی عێ ـراق بــوون ،دژ
ب ه شۆرشی بارزان  1943ـ :1945ج.نهبهز)
ئهوجــا مامۆســتا رهفیــق حیلمــی گوتــی “زۆر پێمناخۆشــه کــه رهههنــدهی زوبێــر
کراویــت ،بــهاڵم تــۆ بچــۆ بــۆ زوبێــر و سهرکێشــی مهکــه و ،ماوهیــهک خــۆت کڕکــه،
تاوەكــو ئ ـهم گڕوپف ـه دادهمرکێت ـهوه .هێشــتا نازانــن کــێ ئ ـهو نامیلکهی ـهی نووســیوه،
ئهگــهر دۆزیانــهوه تۆیــت؛ خراپــرت پێدهکــهن”.
ل ـه کورتــی بیبڕم ـهوه ،چووم ـه زوبێــر و ،ل ـه کوردســتان دوورخرام ـهوه و ،ل ـهو ماوهی ـهدا
ک ـه ل ـه زوبیــر بــووم“ ،یهکێتیــی ع ـهرهب” ک ـه پهیامننامهک ـهی ل ـه 1958/2/1دا ،واژۆک ـرا
و ،لــه  2/21دا گشتپرســیی لهســهر کــرا ،لــه  2/23دا بــه فهرمــی و بهشــێوهی“کۆماری
یهکگرتــووی عــهرهب” لــه میــر و ســووریا پێکهــات و ،دوایــی یهمهنیشــی چــووه

89

 | 90بۆ واڵت

ســهر ،عێــراق و ئــهردهن ناچارمــان بهرامبــهر بــهوه لــه 1958/2/14دا یهکگرتنێکــی
فیدراڵــی لهنێــوان خۆیانــدا دروســتبکهن .پارتییــهکان ،زۆر ههوڵیانــدهدا ،لهڕێــی
نوێنــهری ســلێامنیی لــه پهرلهمانــدا ،عهلــی کهمــال ،نێــوی کوردیــش بهجۆرێــک لــه
دهســتووری “یهکگرتنــی عهرهبــی عێــراق و ئهردهن”دابهێــرێ ،بــهاڵم لهبهرئــهوهی
پارتــی هیــچ ســهنگ و قورســاییهکی جهماوهریــی نهبــوو ،نــووری ســهعید ،هــهر
وهرامیشــی نهدان ـهوه .پارتیی ـهکان ،عهلــی کهمالــی نوێن ـهری شــاری ســلێامنییان کردبــوو
بــه دهمڕاســتی خۆیــان الی حکوومــهت .عهلــی کهمــال بازرگانێکــی زۆر دهوڵهمهنــد
و کوردێکــی ئــازا و دهستڕۆیشــتوو بــوو .کاری خێرهومهندییشــی دهکــرد .ماوهیهکیــش
لهوهپێــش بهڕێوهبــهری پۆلیســی بهغــدا بــوو ،کــه توانیبــووی ســهربه دزهکان و
جــهردهکان و چهقۆکێشــهکان شــۆڕبکا .نــووری ســهعید زۆر دهترســا لێــی .لــهبهغــدا،
تاوەكــو قاســم نههاتبــووه سـهرکار ،زوو زوو دههاتـه دووکانــی (ئوســتاد) بهشــیر موشــیر
و دهنگوباســی حکوومهتــی دههێنــا بۆمــان .پــاش ئــهوهی قاســم هاتــه ســهرکار ،لــه
دهرهوهی عێــراق ،بــه تایبهتــی لــه ئــهردهن و نێوچــهی کهنــداو و لوبنــان دهژیــا و،
جاوبــار دههات ـه ئهڵامنیــا .جارێکیــان خــۆی و خێزانهک ـهی ک ـه ل ـه بنهماڵ ـهی س ـهنهوی
(ســنهیی)یهکانی بهغــدا بــوو ،لهگــهڵ ســهباحی کــوڕی و کوڕەزاکــهی کــه منداڵێکــی
زۆر وتووریــا و خۆب ـه کــوردزان بــوو ،هاتن ـه میۆنیــخ ،منیــش ئ ـهو دهم ـه ئهپارمتانێکــم
بهکرێگرتبــوو کــه ناندینێکــی گچکــهی ههبــوو ،بانگێشــتمکردن بــۆ نانخــواردن.
هاوبیــران؛ بروســکه ئیرباهیــم و ئهحمــهد نهقیبیــش ئامادهبــوون .باســی مــام جــهالل
هات ـه پێش ـهوه ،ک ـ ه ل ـه حکووم ـهت نێزیکببــووهوه .عهلــی کهمــال پرســی لێــان“ ،مــام
ج ـهالل کــوڕی کێی ـه؟” ،ئێمـ ـهش پێــان س ـهیر بــوو ک ـه ئ ـهو پرســیاره دهکا ـ گومتــان“
بۆچــی نازانیــت کــوڕی کێیـه؟” ،گوتــی“ :نــا حهزدهکـهم لـه ئێــو ه بپرســم” ،گومتــان کــوڕی
شــێخ حســامهدینی تاڵهبانییــه“ ،گوتــی ”:حســامهدین چیکــهره؟” ،گومتــان کابرایهکــی
ه ـهژاره ـ گوتــی” کوڕین ـه .ئێــو ه خۆتــان دهزانــن ئ ـهز ب ـهم پیریی ـهی خۆم ـهوه ،جــاران
ل ـه پشــت مــام جهالل ـهوه دهڕۆیشــتم و لهب ـهری ههڵدهســتام ،ئهم ـه کاتێــک بــوو ک ـه
ســهرمایهکهی مــام جــهالل نیشــتامنپهروهری بــوو ـ ئێســته چووتــه پــاڵ حکوومهتــی
عێـراق ،لهبهرئـهوه ،دهبــێ بزانــم کــوڕی کێیـه؟ ئایــا ،دهشــێ لهبـهر خاتــری ســامانهکهی
باوکــی لهبــهری ههســتم؟”.
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شــایهنی باســه ،بهرنامــهی کوردیــی رادیــۆی قاهیــرهتاوەكــو ســاڵی 1964مــا ،ئهوجــا
لهژێــر گوشــاری عهبدولســهالم عارفــداو لهبــهر ئــهوهی بهرنامهکــه لــه دژی عێــراق
دهدوا ،پرۆگرامــی کوردیــی داخــرا .یۆســف مــارف (زهنــد) کــه لــه 1938/8/7دا لــه
مهریــوان وهک کــوڕ ە دارتاشــێک ،لهدایکببــوو و ،لــه ههورامــان الی مهالکهریمــی
مودهڕیــس خوێندبــووی ،ل ـه ئهڵامنیــا بــووه پهناب ـهر و ئهندامــی (یهکێتیــی نهتهوهیــی
خوێندکارانــی کــورد لــه ئهوروپــا) “نوکســه” .لــه قاهیــره دیپلۆمــی لــه ســایکۆلۆژی و
وانهگوتن ـهوهدا وهرگرتبــوو و ،ل ـه زانســتگهی کیــل  ،1976/1975ماجســتێر و ل ـه 1982دا
دکتــۆرای وهرگرتبــوو ،دکتۆرانامهکــهی لــه بــارهی پێشــگری(ده)ەوه بــوو لــه زمانــی
کوردیــدا .رهوانــی شــادبێ .یۆســف گوتــی ،چــی خــراپ بــوو لــه دژی عهبدولســهالم
عــارف باڵومکــردهوه ،تاپێیانزانــی.

کۆتایی باس
ئــهم ههوڵوتێکۆشــینه کــه لــهو نامیلکهیهوه(کفــاح االکراد)دهســتیپێکرد ،بــووه هــۆی
ئاشــناکردنی جهمــال عهبدولنــارس بــهکێش ـهی کــورد و ،پێشــوازیی ل ـه بارزانــی و ئ ـهو
کهســانه کــرد کــه بارزانیــان لــه ئهوروپــای رۆژههاڵتــهوه ،پــاش کودهتاکــهی قاســم،
بهمیــردا هێنایــهوه عێــراق؛ بــهاڵم ،ئهوهبــوو ،نــه پارتــی و نــه کۆمۆنیســتهکان،
نهیانتوانــی ســووت لهســهردهمی قاســم وهربگــرن.
لـه کۆتایــی ئـهم وتــارهدا ،دهمـهوێ ئـهوهش بێــژم کـه لـه نیــوهی یهکهمــی شهســتهکاندا،
کاتێــک لــ ه مۆنیــخ دهژیــام و ،لــه زانســتگهی مۆنیــخ دهمخوێنــد ،لهگــهڵ رهحمهتــی
عهبدوڵــا قــادر ببووین ـه ئاشــنای ی ـهک .عهبدوڵــا قــادر ل ـه نهورۆڵییهکانــی ههڵهبج ـه
بــوو .ل ـه چلهکانــدا چووبــوو بــۆ ســویرسا بــۆ خوێندنــی ههندازیاریــی .کاک عهبدوڵــا،
ئهگهرچــی بــه گۆڤانیی(شــایهتی)گهلێک کــهس ،یهکێــک لهوانــه؛ د.یۆســف ئهلعهتتــار
کـه مامۆســتای کیمیابــوو لـ ه زانســتگهی بهغــدا لـه پهنجاکانــدا و ،ناســیاری عهبدوڵــا بوو،
عهبدوڵــا ههرچهنــده خوێندکارێکــی زۆر ژیــرهک بــوو ،لــه بهدبهختــی ،ل ـه خوێندنــدا
ســهرنهکهوتبوو؛ هاتبــووه ئهڵامنیــا و ،نانــی خــۆی بــه وتــاردان بــۆ کۆمهڵهیهکــی
رۆشــنبیریی دهردههێنــا .بێجگهلــهوهش ،ماوهیــهک ســهرۆکی کۆمهڵهیهکــی ئیســامی
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بــوو ،ک ـه دوایــی لهب ـهر هێنــدهک بیــروڕا ک ـه بهدڵــی الیهنگرانــی کۆمهڵهک ـه نهببــوو،
خــۆی لێکێشــابووهوه .لـه یهکێــک لـه وتارهکانیــدا کـه ههردهمـه لـه شــوێنێکی ئهڵامنیــا
لهبــهردهم کۆمهڵــه خهڵکێکــدا بــه ئهڵامنییهکــی رهوان پێشکێشــیدهکرد؛ میرسییهکــی
ســهر بــه رێبــازی نــارس ئامــاده دهبــێ و ،پــاش قســهکردن لهگهڵــی ،کارێکــی وادهکا
کــه ســهفیری میــر لــه ئهڵامنیــا بانگێشــتنامهیهک بــۆ چوونــه میــر بنێــرێ بــۆی.
عهبدولــا قــادر ئــهو دهمــه لــه ئهڵامنیــا پهنابهربــوو .لــهو ســهردهمهدا ،تاکوتــهرا
پهنابــهر ههبــوون لــه ئهڵامنیــا ،لهبهرئــهوه زۆر رێزدهگیــرا لێیــان .لــهو ســهفهرهیدا
بــۆ میــر ک ـه ل ـه زســتانی 1964دا بــوو ،عهبدوڵــا قــادر؛ جهمــال عهبدولنــارسی دیبــوو.
جــا لهب ـهر ئ ـهوهی عهبدوڵــا قــادر ل ـه من ـهوه بیســتبووی ک ـه لهڕێــی (کفــاح االک ـراد)
ەوه ،نــارس پێوهندیــی بــه کــوردهوه پهیداکــردووه؛ الی نــارس باســی ئــهوهی کردبــوو،
ئهویــش لێیپرســیبوو؛ بۆچــی تــۆ “صامــد الکردســتانی” دهناســیت؟” گوتبــووی ”:ئــا ل ـه
میۆنیــخ دهژی و دۆســتین” ،نــارس پێیگوتبــوو ســاوی منــی بگهیهنــێ و پێیبڵــێ؛ بــا ل ـه
س ـهفارهتی ئێمه(میــر) ل ـه ئهڵامنیــا داوای ڤیــزه بــکا و بــێ بــۆ س ـهردان وهک میــوان.
کاک عهبدوڵــا ،بیــروڕای وابــوو ک ـه بچــم باش ـه .لهپێش ـهوه دوودڵ بــووم ل ـه چــوون و
نهچــوون ،بــهاڵم دوایــی کهلێکمدایــهوه ،ســهردانهکهم رهنگــه لهبــارهی رێکالم(وتــاری
رۆژنامــه و قســهی نێــو رادیۆ)نرخێکــی ههبــێ ،بــهاڵم لهبــاری رامیارییــهو ه هیــچ
رۆڵێــک ناگێــڕێ .ههرچهنــد ه کاک عهبدوڵــا گوتــی؛ کــ ه لــهالی نــارس ،رهخنــهی لــه
عهبدولســهالم عــارف گرتــووهو ،گوتوویهتــی ئــهو کابرایــه ،بــه ههڵوێســتهکانی دژی
کــورد و ئهوانــهی لهگهڵــی نیــن ،زۆر زیــان دهگهیهنــێ بــهو رێبــازهی بهڕێزیــان
گرتوویانــه بــۆ خزمهتــی عــهرهب و ،عهبدولســهالم ئــهو کهســه نییــه کــه ســهرۆکێکی
گ ـهورهی وهک ئێــوه هــاوکاری بک ـهن” و ،گوتــی ”:نــارس ک ـه ئ ـهم قســانهم دهکــرد بــۆی،
بێدهنــگ بــوو و ،بــه رهنگــی دهموچاویــدا وابــوو کــه قســهکهم بهراســت دهزانــێ،
ب ـهاڵم ل ـه دژی عهبدولس ـهالم قس ـهی نهکــرد” ،لهگ ـهڵ ئهوهشــدا بڕیارمــدا ک ـه نهچــم؛
چۆنک ـ ه لهالیهک ـهوه؛ عێراقێکــی عارفــی ههبــوو ک ـه س ـهر ب ـه نــارس خــۆی بــوو ،پاشــان
شۆرشــێکی کــورد ههبــوو ک ـه نوێن ـهری خــۆی ههبــوو .لهب ـهر ئ ـهوه دهمزانــی چوونــم
بــۆالی نــارس لــهو کاتــهدا ،هیــچ خزمهتێــک بهکێشــهی کــورد نــاکا ،پــر لــهوهی کــه
کــراوه و ،کاتــی بهســهرچووه ،چۆنکــه بارودۆخهکــه گۆڕابوو.ئهوهشــم لهبیربــوو کــه
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لــه رۆژی 1959/4/16دا ،ئــهو بارزانییــه پهناب هرانــهی لــه یهکێتیــی ســۆڤێت بــوون و
گ هڕانــهوه عێــراق ،رادیــۆی قاهیــره و(صــوت العــرب) کــه کهوتبوونــه دووژمنایهتیــی
قاســم و ســۆڤێت و کۆمۆنیســتهکان ،بــهدرۆ گوتیان”ســۆڤێت ئــهم بارزانییانــهی
بهچهکــهوه ناردووهتــهوه بــۆ پشــتگیریی قاســم و کۆمۆنیســتهکان و ،بــۆ نههێشــتنی
عهرهبایهتیــی عێــراق” ،ئهمــهش هــهر درۆکــهی زســتانی 1956ی نــووری ســهعیدبوو.
بێجگــه لهمهش،ئهوهبــوو کــه مــام جــهالل لهپــاش کودهتــای بهعــس( )1963/2/8بــۆ
وتووێــژ لهبــارهی “یهکێتیــی ع ـهرهب”هوه چــوو بــۆ میــر ،نــارس پییگوتبــوو ک ـه ئ ـهو”
لــه ههمــوو بارودۆخێکــدا دژی ههمــوو بزووتنهوهیهکــی جیاخوازانــ ه لــه نیشــتامنی
عــهرهب دا دهوهســتێ” .واتــه بزووتنــهوهی کــوردی بــ ه جیاخوازانــه و ،کوردستانیشــی
بهبهشــێک ل ـه “نیشــتامنی ع ـهرهب” دانابــوو .ئێــدی خاڵێکــی گرنــگ ک ـه ههردووالمــان
کۆبکاتــهوه نهمابــوو ،لهگــهڵ ئهمهشــدا ،کــه لهســاڵی1969دا نامیلکهیهکــم لــه
هامبــورگ بــه عهرهبــی ،لهژێــر نێــوی (حــول املشــکلة الکردیــة  -لهبــارهی کێشــهی
کــوردهوه) نووســی و ،لهالی ـهن (یهکێتیــی نهتهوهیــی خویندکارانــی کــورد ل ـه ئهوروپــا
)NUKSEەوه باڵوکرایــهوه ،باســی ئهوهمکــرد کــه نــارس زۆر جێــی رێــزه ،ئهگهرچــی
عهرهب ـهکان نرخــی خــۆی پێنــادهن؛ چۆنک ـه هێنــدهک ل ـه فهلهســتینییهکان دهیانگــوت
“خاینــه“ ،ئــهز ژی رێزیدهگــرم ،ههرچهنــده دهزانــم دژایهتیــی کــورد دهکا .رێزگرتنــی
کهســێکیش ،جیایــه لهگــهڵ هاوکاریکــردن لهگهڵــی .بــاوهڕم بــهو قســهیهی جهنــهراڵ
دیگۆلیــش هانیبــوو ،ک ـه دهیگوت”:ههڤاڵبهندێتیــی رامیــاری و پهیامننام ـه ،وهک کچــی
گهنجــی جــوان و ،گوڵــی رهنگینــی بههــار وان ـه“ ،مهبهســتی ئهوهبــوو ،کچ ـه جوانهک ـه
بهتێپهڕبوونــی کات ،پیردهبــێ و ئــهو شــۆخ و شــهنگییهی جارانــی نامێنــێ و ،گوڵــه
رهنگینـه گهشـهکهش ،ســیس دهبــێ و ،پاشــان هیشــک دهبــێ .ئـهم پهنــدهی دیگۆلیشــم
ل ـهو نامیلک ـهی (حــول املشــکله الکردی ـه)دا تۆمارکردبــوو.
بهپێچهوانــهی قســهکانی ســهعید قهزازیشــهوه ،کهپێیوابــووه؛ ئــهو کهســهی ئــهو
نامیلکهیــهی نووســیوه ،یــان ساده(ســاویلکه) بــووه ،یــان “ســاختهچی” ،ئــهز نــه لــه
ســاویلکهیهتییهوه ئــهو کارهم کــرد و ،نــه لــه ســاختهچێتییهوه .دهرفهتێکــم لهبــهردهم
کێش ـهی کــورددا دی و ،ویســتم لهدهســتنهچێ و ،ئ ـهو کات ـهش ،لهبههــاری ژیامندابــووم
و خاوهنــی هیــچ جــۆره دهســهاڵتێکیش نهبــووم .ئــهوهش کهکــردم لهپێنــاوی
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رهشــوڕووتی کــورددا کــردم و ،چاوهڕوانــی خێروبێــری هیــچ الیهنێــک نهبــووم و نیــم
بۆخــۆم .سـهعید قـهزاز ،لـهو تهمهنـه و ئـهو پایـه بـهرزهدا ،خــۆ دهیتوانــی کـه رادیۆکـه
دام ـهزرا ،بهکاربهدهســتانی عێراقــی بگوتای ـه .دهدهی ،مافێــک بــدهن ب ـه کــورد ،بانهبن ـه
دۆســتی نــارس؛ بۆچــی نهیگــوت؟ ئێســته کامــان گوناهباریــن؟
ئــهوهی ســهعید قــهزاز لێیدهترســا هاتــهدی .رژێمــی عێــراق گــۆڕدرا و ،خۆشــی
بهنــاڕەوا ملــی کــرا بهپهتــدا ،هــۆی ئــهوهی کــ ه ســهعید قــ هزاز ،داوای مافــی بــۆ
کــورد نهکــردووه ،لــه ترســنۆکییهوه نهبــوو ،چۆنکــه لهبــهردهم دادگــهی مههداویــدا،
زۆر ئازایانــه هاتــه دهســت .هۆیهکــهی ئــهوه بــوو ،بــاوهڕی بهکــورد نهبــوو ،کــه لــهو
کۆمهڵگــه دهرهبهگییــهدا بتوانــن ،داوای مافــی خۆیــان بکــهن .بهڵگهشــم بــۆ ئهمــه
ئهوهیــه کــه لــه هاوینــی 1962دا لــه ژنێف(ســویرسا) بهڕێکهوتێکــی ســهیر ،زهکــێ
خانــی خیزانــی ســهعید قــهزازم ناســی و ئــهو پرســیارهم کــرد لێــی ئــهو ه چــۆن ،لــهو
ههلــهدا کــه رهخســابوو بــۆی ،باســی کــوردی نهکــردووه؟ زهکــێ خــان گوتــی :باوکــی
پهریخان(ســهعید قــهزاز) زۆر جــار کــه ئــهو باســه دههاتــه پێشــهوه دهیگوت”کهســم
لهپشــت نییــه .ئهوحهلــه بهتهنیــا دهمێنمــهوه“ .زهکــێ خــان ژنێکــی زۆر رۆشــنبیر
بــوو ،رهوانــی شــادبێ(بڕوانه :جهمــال نهبهز:رۆژانــی ئاوارهییــم لــه ســویرسا .بنکــهی
ئهدهبــی و رۆناکبیریــی گهالوێــژ ،ســلێامنی.)1999
بهرلین :شوباتی 2010
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پەنجا ساڵ لەمەوبەر

چەند دەمژمێرێك لەگەڵ ئیاممی كۆچكردووی شیعەكانی
جیهان ئایەتوڵاڵهولعوزما سەید موحسینی حەكیم لە
پاییزی 1959دا لە نەجەف
جەمال نەبەز
چەند وشەیەك بۆچوونە نێو باسەكە
كــورد دەبێژن“ئــەوی بــژی دەبینــێ” .ئــەم قســە نەســتەقە ،لــە چەنــد زمانێكــی
رۆژهەاڵتیــی دیكــە و ،زمانــە رۆژاواییەكانیشــدا هەیــە .راســتە؛ مــرۆڤ تاوەكــو لــە
ژیاندابــێ ،گەلێــك شــت دەبینــێ و گەلێــك شتیشــی بەســەردێ .لــێ ،هێندێكیــان ،مــرۆڤ
خــۆی بەمەبەســت بەدوایانــدا ناگــەڕێ ،بەڵكــو بەهــۆی رێكەوتــەوە تووشــی دەبــن،
یــان روودەدەن لێــی .دیــارە ،هەتــا مــرۆڤ پێوەندیــی بــە خەڵكــەوە فراوانرتبــێ ،ژمــارەی
پێشــهاتەكان و رێكەوتــەكان پــر دەبــن .جــۆری پیشــەش ،جاروبــار؛ رۆڵێــك دەگێــڕێ لــە
زۆریــی و كەمیــی ژمــارەی پێشــهاتەكان و رووداوەكانــدا .بــۆ وێنــە :كرێكارێــك كــە هــەر
رۆژە بــۆ یەكێــك ،یــان بــۆ الیەنێــك كاربــكا ،یــان تاكســیهاژۆرێك ،كــە هەردەمــە و یەكێكــی
دیكــە ســواری تاكســییەكەی بــكا ،یــان كەســێك كــە لــە بازاڕێكــی گــەورەدا دووكانداربــێ،
یــان فەرمانبەرێــك كــە بەزۆریــی بەڕێوەبــێ و ،بــە پــاس و شــەمەندەفەر لــە ســەفەردابێ
و ،ئــەم شــار و ئــەو شــار بــكا ،ئەمانــە پێوەندییــان بەخەڵكــەوە پــرە ،وەك لــە یەكێــك
كــە كارمەندێــك بــێ لــە فەرمانگەیەكــی گچكــەدا و ،بــە تەنــێ ،لــە ژوورێكــدا خەریكــی
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سەید موحسین حەكیم

تایپكــردن بــێ و ،رێــی دووری ،ماڵــەوە و شــوێنی كاربــێ .لێــرەدا دەمــەوێ بێــژم كــە
پیشــەی مامۆســتایەتی ،پیشــەیەكە دەبێتــە هــۆی پێوەندییەكــی ف ـراوان ،نــەك هــەر بــە
قوتابیــان و هەڤاڵاممۆســتایانەوە ،بەڵكــو بەكەسوكاریشــیانەوە و؛ دەبێتــە هــۆی ناســینی
ژمارەیەكــی زۆر لــە خەڵكــی جیــاواز جیــاواز ،بەتایبەتــی ،ئەگــەر ئــەو مامۆســتایە ،وەك
فیلمــی گــەڕۆك؛ ئــەم شــوێن و ئــەو شــوێنی پێبكــەن ..دە ئــەز ئــەو مامۆســتا گەڕۆكــە
بــووم ،كــە لــە 1955/10/25دا بــە فەرمانــی ژمــارە 37121ی وەزارەتــی زانیاریــی عێ ـراق؛
بــە مامۆســتا دامــەزرام و ،لــە 1955/11/5دا دەســتمبەكار كــرد تاوەكــو رۆژی 1961/9/30
كــە دەســتملەكار هەڵگــرت و چوومــەوە مــاڵ ،پــاش چەنــد جــار ئیســتیقالەكردنم و
دانــەدواوەی لەالیــەن وەزارەتــەوە ،بەبیانــووی “پێویســتیان بــە خزمەتەكــەم” ،تاوەكــو
دوایــی وەزارەت ناچاربــوو بە“ئیســتیقالەكردوو”م دابنــێ بەپێــی قانــوون و ،فەرمانــی
ژمــارە 82366ی رۆژی .1961/12/16
لــە مــاوەی ئــەم شــەش ســاڵ خەریكبوونەمــدا بــە پیشــەی فێركاریــی و پــەروەردەوە لــە
باشــووری كوردســتان و عێراقــدا ،چەنــد جــار جێگۆڕكــێ كراپێــم  :دوو ســاڵ لــە كەركــووك
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(لــە چــوار قوتابخانــە :نێوەندیــی رۆژاوا ،نێوەندیــی رۆژهــەاڵت ،نێوەندیــی موســەڵاڵ،
دوانێوەندیــی ئێــواران؛ كــە بــە قوتابخانــەی عەلــی حیكمــەت بەنێوبانــگ بــوو) ،ســاڵێك لە
زوبێــر (بــەرسە ،لەســەر ســنووری كوێت) ،دوو ســاڵ لــە بەغدا(دوانێوەندیــی جەعفەرییەی
رۆژان و ئێــواران) ،ســاڵێك لــە هەولێر(دوانێوەندیــی هەولێــر و دوانێوەندیــی ئێــواران و
قوتابخانــەی مامۆســتایانی ســەرەتایی) .لــەم ماوەیــەدا ،گەلێــك شــتم دی و گەلێكیشــم
بەســەرهات ،كــە ئــەم وتــارە شــوێنی گێڕانــەوەی ئــەو باســانە نییــە ،هێنــدە نەبــێ كــە
پێوەندیــی بــە وتارەكــەوە هەیــە.
رەنگــە خوێنــەرەوەی ئــەم وتــارە ئــاگای لــەوە هەبــێ كــە لــە چەنــد شــوێنێكی دیكــەدا
باســی ئەوەمكــردووە كــە چــۆن وەك قوتابــی ،هــەر لــە قوتابخانــەی نێوەندیــی
ســلێامنییەوە و ،پــاش ئــەوەی زمانــی عەرەبــی بــەزۆری زۆردارەكــی بەســەر قوتابیانــی
كــورددا ســەپێندرا و ،مامۆســتا كوردەكانیشــان كــە بــە پەنجــەی دەســت دەژمێــردران،
ناچاركرابــوون بەعەرەبــی قســە بكــەن لەگەڵــان ،كەومتــە ســەر كەڵكەڵــەی ئــەوەی خــۆم
ئامــادە بكــەم ببــم بــە مامۆســتای دواڕۆژ ،تاكــو بــە كوردیــی وانــە بڵێمەوە(ســەرنجی
وتــاری :جەمــال نەبەز”بەبۆنــەی ئاهەنگــی پەنجاســاڵەی بەشــی كوردیــی زانســتگەی
بەغــدا لــە پایــزی 2009دا ،بەشــی كوردیــی چــۆن دامــەزرا؟” بــدە؛ لــە پاشــكۆی (رووداو)
ژ )2009/11/16 ،86هەروەهــا (وشــەنامەكی ئێتیمۆلۆژیــای زمانــی كوردیــی) www.
 . jemalnebez.comهــەر بــۆ گەیشــتنم بــەم ئامانجــە؛ چوومــە كۆلێــژی پــەروەردەی
زانســتگەی بەغــدا و ،كــە خوێندنــم لــەوێ تــەواو كــرد ،ئاواتەكــەم هاتــەدی و ،بــۆ
یەكەمجــار لــە پایــزی 1955دا لــە قوتابخانــەی دوانێوەندیــی كەركــووك دامەزرێنــدرام ،كــە
بەســەرهاتیی دوو ســاڵی كەركووكــم بەكورتــی لــە پێشــگۆتنی (وشــەنامەكی ئیتمیۆلۆژیــای
زمانــی كوردیــی)دا خستووەتەڕوو(ســەرچاوەی پێشــوو).

لە كەركووكەوە رەهەندەكرام بۆ زوبێر
لــە پاییــزی 1957دا كاتێــك لــە قوتابخانــەی دوانێوەندیــی موســەڵاڵی كەركــووك
بــووم ،بــە فەرمانــی وەزارەتــی زانیاریــی ژ()43340ی رۆژی  1957/10/9رەهەنــدەی
قوتابخانــەی نێوەندیــی زوبێــر كــرام ،وەك تۆڵەســەندنەوەیەكی رژێمــی فەرمانڕەوایــی
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ئــەو ســەردەمە ،بەرامبــەر بــەوەی لــە پۆلــی قوتابخانــەدا بەكوردیــی قســەم كــردووە و،
ئەگــەر قوتابییــەك لــە زمانــی عەرەبیــی وانەكــە نەگەیشــتایە ،بەكوردیــی تێمدەگەیانــد،
هەروەهــا؛ وەك دووژمنایەتییەكــی نــاڕەوای دەســەاڵتداران بەرامبــەر بــەو چاالكییــە
رۆشــنبیریی و رامیارییــە بەرچــاوەی كــە هەمبــوو ،وەك نووســینی وتــاری رۆژنامــە و،
چاپكــردن و باڵوكردنــەوەی پەرتــۆك و نامیلكــە بــۆ خســتنەڕووی كێشــەی خوێندەواریــی
و رامیاریــی كــورد و ،رەخنەگرتــن لــە هەڵوێســتی حكوومــەت بەرامبــەر گوللەبارانــی
خەڵــك لــە ســلێامنی لــە خۆپێشــاندانی رۆژی ناشــتنی تەرمــی شــێخ مەحمــوود لــە
1956/10/10دا كــە ئەختەرخانــی ژنــی رەشــۆلی گۆرانیبێــژی تێــدا كــوژرا و الشــەی
شــێخیش بەرگوللــەدرا ،هەروەهــا هەڵوێســتی سەرشــۆڕانەی حكوومەتــی عێـراق بەرامبەر
پەالمــاری دەســتدرێژكەرانەی بەریتانیــا و فەرەنســا و ئیرسائیــل بــۆ ســەر میرس(ســەرنجی
وتــاری جەمــال نەبەز(:پرۆگرامــی كوردیــی رادیــۆی قاهیــرە لــە هاوینــی 1957دا چــۆن
دامەزرا)بــدە ،لــە پاشــكۆی(رووداو) ژمــارە 106ی  2010/3/29دا) .پــاش ئــەوەی بــۆم
رۆنبــووەوە ،ئەگــەر واز لــە كارەكــەم بێنــم و نەچــم بــۆ زوبێــر وەك مامۆســتا ،ئــەو دەمــە
بە”ئیســتیقالەكردوو”دامدەنێن و جلكــی ســەربازیی دەكەنەبــەرم و ،بەوجــۆرە دەمنێــرن
بــۆ زوبێــر ،چۆنكــە كاربەدەســتی وەزارەتــی زانیایــی ،لــە پایيــزی ئــەو ســاڵەدا هەڕەشــەی
ئــەوەی لەمــن كــرد ،ئەگــەر وەك مامۆســتا نەچمــە ئــەوێ ،ئــەوا وەك ســەرباز دەمنێــرن..
بەنابەدڵــی چــووم بــۆ زوبێــر.

رۆژانی ئاوارەییم لە زوبێر
زوبێــری ئــەو ســەردەمە ،شــارۆچكەیەكی دەهــەزار كەســیی ســەر بەشــاری بــەرسە بــوو.
بــە پــاس  10بــۆ  12خولــەك لــە بــەرسەوە دووربــوو .ئــەم شــارۆچكەیە بەنێــوی زوبێــری
كــوڕی عەوامــەوە نێونـراوە .زوبێــر ( 593ـ  )656لــە تەمەنــی 16ســاڵیدا موســڵامن بــووە
و ،لــە گەلێــك لــە شــەڕەكانی موســڵامناندا دژ بەبتپەرســتەكان و ناموســلامنەكان ،لــە تــەك
پەیامبــەری موســڵامناندا بەشــداریكردووە ،تــا لــە “شــەڕی حوشــر” (حــرب الجمــل)دا
كــوژراوە ،كــە ئــەم شــەڕە لەنێــوان ب ـرازا و زاوای پەیامبــەر ،عەلــی كــوڕی عوم ـران كــە
بــە عەلــی كــوڕی ئەبــو تالیــب و ئیاممــی عەلــی بەنێوبانگــە و ،باجــی ئایشــێی بێوەژنــی

بۆ واڵت |

پەیامبــەردا روویــداوە .شــەڕەكەش بۆیــە نێونراوە“شــەڕی حوشــر”؛ چۆنكــە باجــی
ئایشــێ لــەو شــەڕەدا ســواری حوشــرێك بــووە و بــە دیلگی ـراوە .دوو هەڤاڵ(ســەحابە)
ی پەیامبــەر؛ زوبێــر و تەڵحــە؛ لــەو شــەڕەدا كــوژراون .باجــی ئایشــێ؛ كچــی ئەبوبەكــری
یەكەمیــن جێنشــین (خەلیفــە)ی پەیامبــەر بــووە ،كــە زۆر بــە منداڵــی (لــە تەمەنــی 9
ســاڵیدا) ،باوكــی لــە پەیامبــەر مــارەی كــردووە .دیــارە ئــەم “شــەڕی حوشــر”ە؛ شــەڕێك
نەبــووە لەنێــوان موســڵامنان و “كوففــار”دا ،بەڵكــو لەنێــو موســڵامنان خۆیانــدا بــووە،
واتــە؛ شــەڕێك بــووە لەبابەتــی ئەم”شــەڕی براكوژی”یــەی كــە لەنێــوان حیزبــە كوردییــە
ماركســییەكان”دا روویاندا{.سەرنج:وشــەی (باجــی) الی كــورد ،وەك رێزێــك بــۆ خوشــكی
گــەورە بــەكاردێ و ،لــە فارســیدا بــووە بە(ێبجــی)( .باجــی) وشــەیەكی كۆنــی كوردییــە،
كــە پێوەندیــی بــە وشــەی (باگە/بــاگا)وە هەیــە ،بــە مانــای (خــوا)و (مــەزن) و(گــەورە)
و(خــاوەن) .ســەرنجی وشــەی  bhegeی سانســكریتیی و بۆگــی رووســی و ،وشــەی بێگــم
ی هینــدی بــدە ،كــە لــە عەرەبیــی میرسییــدا بــووە بــە (بیجــووم) .هەروەهــا وشــەی
(بەگ)یــش هــەر لەمــەوە هاتــووە .خاوەنــی فەرهەنگــی فارســی(معین) بــە هەڵــە وشــەی
(بــگ)ی بــە تركــی داوەتــە قەڵــەم}.
ژیانــی رۆژانــەم لــە بــەرسە و زوبێــر ،یادگارییەكــی خۆشــە .لــەو ماوەیــەدا كــە لــەوێ
بــووم؛ گەلێــك كەســم ناســی و بوونــە دۆســتم و گەلێــك دۆســت و ناســیاوی كۆنیشــم
چاوپێكەوتنــەوە ،لەوانــە ،مامۆســتا كەمالــی ئەحمەدبــەگ و كەمــال جــەالل غەریــب كە لە
ســلێامنییەوە پێــش مــن رەهەنــدەی بەرسەكرابــوون .هەروەهــا ،مامۆســتایان عەبدولســتار
ئەلفەزلــی و مونیــب ئەلدرووبــی كــە لــە زانســگەی بەغــدا هاوخوێنــدكاری بەشــی فیزیــك
بوویــن .هــەر لــەو ماوەیــەدا ،چ لەگــەڵ مامۆســتاكان و قوتابییــەكان و ،چ بەتەنــێ ،گەلێــك
ســەفەرمكرد بەنێوچەكانــی خــوارووی عێراقــدا ،بەتایبەتــی بەنێوچــەی زۆنگاوەكانــدا بــە
“مەشحووف”(شــتێكە وەك بەلــەم) و ،شــارەزای ژیانــی كۆمەڵگــەی هــەژار و دواكەوتــووی
ئــەو ناوچانــە بــووم.
لــە هەمــووی خۆشــر بۆمــن ئەوەبــوو كــە پــاش خراپەكاریــی كاربەدەســتانی كەركــووك
لــە دژم و ،دەربەدەربوونــم بــۆ ســەر ســنووری كوێــت ،كــە بەشــێكی ئــەم چیرۆكــەم
لــە پێشــگۆتنی (وشــەنامەكی ئێتیمۆلۆژیــای زمانــی كوردیــی)دا باســكردووە ،لــە
زوبێــر و بــەرسە لــە نێــو قوتابییــەكان و مامۆســتاكان و كاربەدەســتانی پــەروەردە و
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راســتەخەڵكەكەدا خۆشەویســت بــووم .كــە لــە كەركــووك بــووم ،لــە كارەكەمــدا وەك
مامۆســتا ،جێگیرنەكرابــووم ،كــە دەبــوو بەپێــی قانــوون ،پــاش ســاڵونیوێك جێگیربكرێــم.
بــەاڵم بەڕێوەبــەری زانیاریــی بــەرسە ،مامۆســتا عەبدولحەمیــد ئەلبەكــر (عبدالحمیــد
البكــر) كــە جارێكیــان لــە ســەمینارێكی منــدا لــە بــارەی زمانــی كوردییــەوە ،لەژێــر نێــوی
(رفــع االوهــام و دفــع التضلیــل ،عــا فــی اللغــە الكردیــە مــن الدخیــل)دا بەشــداریكرد،
دۆســتایەتییەكی ئاشــكرای پێشــامنداو ،بەپێــی (فەرمانــی كارگێــڕی) ژ( )1196رۆژی
 1958/1/19كــە ئێســتەش الم مــاوە ،كارەكەمــی لــە 1957/5/29ەوە(واتــە لــەو كاتــەوە
كــە هێشــتا لــە كەركــووك بــووم) جێگیركــرد .بێجگــە لــەوەش ،كــە مامۆســتا حەمەعەلــی
مســتەفا قەراخــی ،وەك پشــكنەر(مفتش)ی مامتاتیــك هــات بــۆ قوتابخانەكەمــان و گوێــی
لەوانەگوتنــەوەی مــن بــوو و ،لەنێــو مامۆســتاكان و كارگێــڕی قوتابخانــەدا باســی كارەكــەی
منــی بەباشــی كــرد كارگێــڕ ،مامۆســتا ســامل ئەلبەدر(البدر)گوتــی :قوتابخانەكەمــان
شــانازی بــەم خزمــەی بەڕێزتانــەوە دەكا(ســەرنج :مەبەســت لەمــە ئەوەبــوو كــە مامۆســتا
حەمەعەلــی مســتەفاش كوردبــوو وەك مــن).
هەرچەنــدە كارگێــڕی قوتابخانــە ،مامۆســتا ســامل ئەلبەدر گوتــی قوتابخانەكــە ژووری ڤاالی
زۆرە ،لــە ژوورێكیانــدا ،بێكــرێ ،نیشــتەجێبە ،سوپاســمكرد و ،لەبــەر هێنــدەك هــۆ؛ لــەوێ
نیشــتەجێنەبووم .لــە هوتێلێــك لــە گەڕەكــی عەشــاری بــەرسە ،ژوورێكــم بەكرێگــرت و،
رۆژانــە بــە پــاس دەچــووم بــۆ قوتابخانــە .جــاری وا هەبــوو ،پاســەكە لــەڕێ پەكیدەكەوت،
دەبــوو پاڵامنپێوەبنایــە ،لەگــەڵ ئەوەشــدا هێنــدەك جــار ،نەدەكەوتــەوەكار ،ئێمــەش هــەر
پاڵامنپێوەدەنــا ،تــا نێزیكــی شــارەكە دەبووینــەوەو ،لەبەرئــەوەی قوتابخانەكەمــان لــە
قەراخــی شــار بــوو ،خواحافیــزەم دەكــرد لێیــان و ،ئەوانیــش بــە پاڵپێوەنــان پاســەكەیان
دەگەیانــدە گــەراج .جــاری واهەبــوو لــە كاتــی پاڵپێوەنانــدا پێكەنیــن دەیگرتــم،
دەیانگــوت ئــەوە بەچــی پێدەكەنــی ،دەمگــوت پێكەنینــم بەخــۆم دێ ،چۆنكــە “رشالبلیــە
مایضحك”(خراپرتیــن كوێرەوەریــی ئەوەیــە كــە مــرۆڤ بهێنێتــە پێكەنیــن) ،كوردیــش
دەبێــژن “ســەربەقوڕ دێنێتــە پێكەنیــن”.
كــە لــە پشــووی بەهــاردا ویســتم بــۆ چەنــد رۆژێــك بگەڕێمــەوە كوردســتان ،لــە بەغــداوە
ســواری تاكســییەك بــووم لەگــەڵ بەڕێــزان تەهــا بابــان و فازیــل ســەعید هەولێــری و
ژنێكــی كەركووكــی و یەكێكــی دی .تاكســیهاژۆرەكە كوڕێكــی خەڵكــی ســلێامنی بــوو و،
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“بەبراكــەی بەكــری نــادی” نارسابــوو ،بەهــۆی ئــەوەوە كــە سەرخۆشــیی شــەو تــەواو
بەرینەدابــوو ،لــەڕێ (لــە چۆڵــی قورفــە) “شــەڕەقۆچی” لەگــەڵ ترۆمبێلێكــی دیكــەدا
كــرد ،فازیــل و تەهــا و ئــەز هەموومــان كەلەالبوویــن و ،كەركووكییەكــە ،كــە مریشــكێكی
لەباوەشــدابوو،مرد و مریشــكەكەی لەپــاش بەجێــا .كــە گەڕامــەوە بــەرسە و ،هێشــتا
برینەكانــم چاكنەببوونــەوە ،دوكتۆرەكانــی بــەرسە دوو مانــگ پــر رووخســەتیاندا پێــم تاكو
بحەســێمەوە و بێمــەوە ســەرخۆم .لەكەشــوهەوای دۆســتانەی بــەرسەدا ،هەلهەڵكــەوت
بــۆم ،گەلێــك شــت بخوێنمــەوە و ،چەنــد شــتێكیش بنووســم .هــەر لــە بــەرسە لــە 1957دا
چیرۆكــی (پاڵتــۆ)ی چیرۆكنووســی رووس نیكــۆالی گۆگــۆڵ م كــرد بــە كوردی و لــە 1958دا
لــە بەغــدا چاپمكــرد.
راســتە ،ســوننەكان و شــیعەكانی بــەرسە ،زۆر گلەییــان لەیــەك هەبــوو ،لــەالی مــن دەردی
دڵــی خۆیــان هەڵدەڕشــت ،بــەاڵم هەردووالیــان لەگــەڵ مــن دۆســت بــوون و ،منیــش
هــەردەم هەوڵــی ئــەوەم دەدا كــە نێوانیــان لەگــەڵ یــەك خــۆش بــێ.
كــە كودەتــای عەبدولكەریــم قاســم( 1914ـ  )1963/2/8لــە 1958/7/14دا روویدا؛هێشــتا
مامۆســتای قوتابخانــەی نێوەندیــی زوبێربــووم ،بــەاڵم لەبەرئــەوەی پشــووی هاویــن بــوو،
لــە ســلێامنی بــووم .هەرەســهێنانی رژێمــی شانشــینیی و ،دامەزراندنــی كۆمــاری عێـراق و،
باســكردنی رامیارییەكــی تــازە لەالیــەن قاســم و كاربەدەســتانەوە ،وایلەمنكــرد كــە هەوڵــی
گەڕانــەوە بــدەم بــۆ كەركــووك ،بــەاڵم ئــەو بیرخەرەوەیــەی كــە ئێمە(چەنــد مامۆســتایەكی
كورد)دامــان بــە قاســم و ڤەژیــری زانیــاری ؛ بــۆ دامەزراندنــی (بەڕێوەبەرێتیــی زانیاریــی
كوردســتان) و ،تەرخانكردنــی كورســییەك بــۆ زمــان و وێــژەی كوردیــی لە زانســتگەی بەغدا
و ،چاكســازیی لە سیســتەمی پــەروەردە و فێركاریــدا ؛ بووبە هۆی ســەرنەگرتنی هەوڵەكەم
بــۆ گەڕانــەوەم بــۆ كەركــووك .لــەو ماوەیەدالــە بەغــدا ،مامۆســتایەكی خەڵكــی عەنــكاوەم
ناســی؛ نێــوی عەبدولئەحــەد فرەنســیس مالیــح بــوو ،كــە یەكێكبــوو لــە كۆمۆنیســتە
عیراقییــە نــارساوەكان و ،پێوەندییەكــی بەهێــزی لەگــەڵ دەزگــەی پــەروەردەی بەغــدا و
قوتابخانــەكان هەبــوو .كۆمۆنیســتەكان لــەم ســەردەمەدا لــە وەزارەتــی زانیاریدا دەســتیان
دەڕۆی و كەركووكیــان كردبــوو بــە مەڵبەنــدی چاالكــی لكــی حیزبەكەیــان لــە كوردســتاندا.
حەزیــان بەبوونــی مــن نەدەكــرد لــەوێ .مامۆســتا عەبدولئەحــەد؛ مرۆڤێكــی رۆشــنبیربوو،
زۆر رێــزی منــی دەگــرت و ،بــاش گوێــی لــە رەخنەكانــم بەرامبــەر بــە حیزبەكــەی
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دەگــرت ،هەرچەنــدە هەوڵیــدا مبگێڕنــەوە بــۆ كەركــووك ،بــەاڵم بەقســەیاننەكرد .لەســەر
پێشــنیازی وی و ،داخوازیــی قوتابخانەكــە لــە وەزارەتــی زانیاریــی؛ كارەكــەم بەشــێوەی
خواســتەمەنی(إعارە)؛ بەپێــی فەرمانــی وەزارەت ژمــارە55762ی رۆژی 1958/12/6؛ درا
بــە قوتابخانــەی دوانێوەندیــی جەعفەرییــە بــۆ مــاوەی ســاڵێك ،چۆنكــە قوتابخانەكــە
زۆر پێویســتیان بــە مامۆســتای مامتاتیــك و فیزیــك هەبــوو ،پــاش قســەكردن لەگەڵــم،
بەخۆشــییەوە منیــان وەرگــرت ،كە ســاڵەكەش تەواوبــوو ،ســاڵێكی دیكــەش درێژیانكردەوە
بــۆم .ئــەم قوتابخانەیــە لەنێــو خەڵكــدا بــە قوتابخانــەی دوانێوەندیی”مۆســكۆ” بەنێوبانگ
بــوو ،چۆنكــە زۆربــەی قوتابییەكانــی ســەر بــە حیزبــی كۆمۆنیســتی عێـراق بــوون.

قوتابخانەی دوانێوەندیی جەعفەرییە لە بەغدا
جــا لەبەرئــەوەی بوونــی مــن بــە مامۆســتا لــە قوتابخانــەی دوانێوەندیــی جەعفەرییــە،
بــووە هــۆی چاوپێكەوتنــم بــە ســەید موحســینی حەكیــم ،بەپێویســتی دەزانم؛جــارێ
باســێكی كورتــی ئــەم قوتابخانەیــە و پێوەندییەكانــی و هەلومەرجــی ئــەو ســەردەمە
بكــەم.
قوتابخانــەی دوانێوەندیــی جەعفەرییــە ،قوتابخانەیەكــی ئەهلیــی شــیعەكان بــوو لــە
بەغــدا .شــوێنەكەی كەوتبــووە پشــت پێچ(فیلكــە)ی حافــز قــازی یــەوە ،كــە نازانــم
ئێســتەش ئــەو شــوێنە هــەر بــەو نێــوەوە دەنارسێتــەوە یــان نــا .خانوویەكــی گــەورەی
ســێ نهۆمیــی بــوو ،كــە بــە تایبەتیــی بــۆ قوتابخانــە دروســتكرابوو .حەوشــێكی پــان و
پــۆڕ و ســاڵۆنێكی گــەورەی هەبــوو ،كــە بــۆ كۆبوونــەوە و ،وەك شــانۆش بەكاردەهێ ـرا.
لەپۆلــی یەكەمــەوە تــا پۆلــی پێنجەمــی تێدابــوو .لەوســەردەمەدا ؛ پۆلــی شەشــەم
نەبــوو .دوانێوەندییەكەی(واتــە؛ پۆلــی چــوارەم و پێنجەمی)بەشــی زانســت و بەشــی
وێژەیــی و بەشــی بازرگانــی و بەشــێكی تایبــەت بەكچانــی تێدابــوو .بێجگــە لەمــەش،
بەشــێكی ئێوارانیشــی هەبــوو ،كــە قوتابــی وای بــۆ دەهــات ،تەمەنــی پەنجــا ســاڵ و
پرتیــش بــوو .ژمــارەی قوتابییەكانــی ،تێك ـڕا ،خــۆی لــە هــەزار قوتابییــەك دەدا ،ژمــارەی
مامۆستایەكانیشــی بیســت هەتــا ســی مامۆســتا و زێرتیــش دەبــوون ،كــە هێندێكیــان
باوەڕنامــەی مامۆســتایەتییان نەبــوو ،بەاڵم بەپێی پســپۆڕییان ،وەك ئابوورینــاس ،كیمیاگەر،
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دەرمانســاز ،پارێــزەر ،بژیشــك ،گرێبەســتی كاتیــی دەبەس ـرا لەگەڵیــان مامۆســتای واشــی
تێدابــوو كــە باوەڕنامــەی ماجســتێر ،یــان دوكتــۆرای هەبــوو ،لــێ ،بەتۆمەتــی ئــەوەی
كــە لەگــەڵ رژێمــی “دواب ـڕاو”ی شانشــینیی هاوكارییكردبــوو ،نانبڕاوكرابــوو ،لەبەرئــەوە،
ناچارببــوو ،وەك وانەبێــژ (محــارض) بەپارەیەكــی كــەم و بــە ترســولەرز ،لــەوێ كاربــكا
و تووشــی گەلێــك قســەی ســارد و ســووكی قوتابییــەكان دەبــوو .هێندێكیشــیان ،وەك
مــن ،لــە وەزارەتــی زانیاریــی ،بۆماوەیــەك خوازراو(مســتعار)بوون و ،بەرامبــەر بــەوەش،
دەبــوو قوتابخانەكــە كرێیــەك بــدا بــە وەزارەتــی زانیاریــی عێـراق كــە بەمەیــان دەگــوت
(قانوونــی خواســن و بەكرێــدان  -قانــون االعــارە والتأجیــر) .چۆنكــە لەو ســەردەمەدا؛ تازە
كۆمــاری عێ ـراق دامەزرابــوو ،هێشــتا بەپێــی قانوونــی زەمانــی شانشــینیی كاردەك ـرا ،كــە
مامۆســتاكان ،وەك هیخۆیــی (ملــك)ی دەوڵــەت تەماشــا دەكـران .هــەر مامۆســتایەك وازی
لەكارەكــەی بهێنایــە ،یــان دەربكرایــە ،مافــی ئــەوەی نەبــوو لــە هیــچ فەرمانگەیــەك ،وەك
كارمەنــد ،دامبــەزرێ ،حكوومەتیــش دەیتوانــی دەســتبەجێ جلكــی ســەربازی لەبەربــكا و
بینێــرێ بــۆ لەشــكرگە.
قوتابخانــەی جەعفەرییــە هــی شــیعەكان بــوو ،لەگــەڵ ئەوەشــدا ،لەهــەر پۆلێكــدا،
ژمارەیەكــی كــەم قوتابــی ســوننە(عەرەب و كــورد) و ،چەنــد قوتابییەكــی دیانیــش
هەبــوون .بــەاڵم ژمارەیەكــی بەرچــاو ،قوتابــی كــوردی فەیلــی لــەوێ دەیانخوێنــد .چۆنكــە
فەیلییــەكان ،ئەگەرچــی قوتابخانەیەكــی ســەرەتایی خۆیانیــان هەبــوو لــە گەڕەكــی شــێخ
عومــەر ،كــە گەڕەكــی كوردەكانــی بەغدابــوو ،بــەاڵم نەڕێیانــدەدان لــەو قوتابخانەیــەدا
بــە كوردیــی بخوێنــن و ،نــە دەیانهێشــت قوتابخانەیەكــی نێوەندیــی خۆیــان هەبــێ.
بەپێچەوانــەی فەیلییەكانــەوە ،شــیعە عارەبــەكان و دیانــەكان و جوولەكــەكان ،ئــەم
مافــە درابووپێیــان .جارێكیــان ،لــە حســەین ســەیوانی ،كــە پارێزەرێكــی نێــوداری كــوردە
فەیلییــەكان و ،یەكێــك بــوو لــە بەڕێوەبەرانــی قوتابخانــە ســەرەتاییەكەیان و ،ســەردانی
دوكانی(ئوســتاد) بەشــیر موشــیری دەكــرد ،پرســیم ،بۆچــی قوتابخانەیەكــی نێوەندیــی و
دوانێوەندیتــان نییــە؟ گوتــی “:ئــەوە لــە وەزیــرە كــوردەكان بپرســە .چەنــد جــار داوامــان
كــردووە ،لــێ ،رێامننــادەن و ،وەزیــرە كوردەكانیــش لەســەر ئــەوە نایەنــە قســە و هیــچ
ناكــەن بۆمــان” .هەروەهــا گوتــی :جارێكیــان روومــان لــە وەزیــری نێوخــۆ ســەعید قــەزاز
نــا ،كــە یارمەتیامنبــدا ،گوتــی “:ئــەوە كاری مــن نییــە ،كاری وەزیــری زانیارییــە ،پاشــان
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ئێــوە بۆچــی واز لــە بەغــدا ناهێنــن و ناچنــە كەركــووك كــە شــاری نــەوت و كاســبی و
پــارە و كوردســتانە” ،گوتــم “:ئێمــە گەلێــك لەپێــش عارەبــدا لەبەغدابوویــن ،بۆچی شــاری
خۆمــان بــۆ عــارەب بەجێبهێڵیــن؟” .وادیــارە ،بۆماوە(میــرات) ی ئــەو ڤەژیــرە كــوردە
دەســەاڵتدارە كۆنانــەی عێــراق ،بــە ڤەژیــر و دەســەاڵتدارەكانی ئێســتەی حكوومەتــی
كوردســتان بــڕاوە ،كــە ئاوڕێكیــان لــە كــوردە فەیلییــەكان نەدایــەوە و لــە بێكەســیدا،
زۆریــان بوونەتــە الیەنگــری شــیعە عەرەبــەكان.
جــا لەبەرئــەوەی كــوردە فەیلییــەكان نەدەچوونــە قوتابخانــە حكوومەتییــەكان كــە
بەدەســت عارەبــە ســوننەكانەوەبوو ،بەناچاریــی روویــان لــە قوتابخانــەی نێوەندیــی
و دوانێوەندیــی جەعفەرییــە دەكــرد .هــەر قوتابییەكیــش لــەوێ بیخوێندایــە ،دەبــوو
پارەیەكــی كــەم بــدا بــە بەڕێوەبەرێتیــی قوتابخانەكــە .خــۆ ئەگــەر ئــەو قوتابییــە هــەژار
و دەســتكورت بووایــە ،شــیعەبووایە ،یــان شــیعە نەبووایــە ،پــارە وەرنەدەگیـرا لێــی .دیــارە
ئــەو پارەیــەی كــە بنەماڵــەی قوتابییــە دەوڵەمەنــدەكان دەیانــدا ،بەشــی تێچوو(مەرسەف)
ی قوتابخانەكــەی نەدەكــرد ،لەبــەر ئــەوە ،بەشــێكی زۆری ئــەو پارەیــە ،لــەو پێنجیەكــە
و”بــەش (ســەهم)ی ئیــام” دەردەچــوو ،كــە شــیعە باوەڕدارەكان؛لــە دەســكەوتی
بازرگانــی و كاری خۆیــان دەیــدەن ،كــە بــەو پێنجیەكــە دەگوترێ”خومــس” .هەر ئەمەشــە
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وایكــردووە ،ئاخوند(مــەال)ە شــیعەكان ،بەپێچەوانــەی مــەال ســوننەكانەوە ،ناچارنەبــن
دەســت لــە حكوومــەت پانبكەنــەوە و ببنــە گوێڕایەڵــی حكوومــەت ،چۆنكــە شــیعەكان
پێیانوایــە ،هــەر حكوومەتێــك كــە حكوومەتــی خۆیــان نەبــێ ،زۆردار و داگیركارە(جابــر و
غاصــب) و ،نابــێ هاوكاریــی بكــرێ .لەگــەڵ ئەمەشــدا و ،بەپێــی باوەڕەكەیــان ،پێیانوایــە
كــە فەرمانڕەوایــی وان لــە كۆتایــی جیهانــدا دێتــە ســەركار ،واتە؛كاتێــك كــە “جەجــاڵ”
هەستا(ســەرنج ”:جەجــاڵ” وشــەیەكی كوردییــە كــە لە”دژئــاڵ”< دژ ئــار < دژ ئاگــرەوە
هاتــووە ،واتــە دژ بەهێــزی رۆناكــی ،كــە خودێــی خۆر(میـرا) خــوای كۆنــی كــورد بــووە) و
كاتێــك كــە “ئیاممــی زەمــان” پەیدابــوو“( .ئیاممــی زەمــان” واتــە رزگاركــەر ،بیرێكــی كۆنی
مەزدایزم(زەردەشــتێتی)یە كــە بەپێــی ئــەوە رۆژێــك دێ”سائۆشــیانت” دێتەســەر زەوی و
خەڵكــی ژێردەســت رزگار دەكا) .شــیعەكان هۆنراوەیەكیــان هەیــە بۆهاتنەســەر كاریــان
لــە كۆتایــی جیهانــدا “لــكل أمــە دولــە یرقبونهــا ودولتنــا فــی أخــر الدهــر تظهــر” ماناكــەی
بەكــوردی ئەمەیــە ”:الیەنگرانــی هەمــوو ئایینێــك دەوڵەتێكیــان دەبــێ كــە چاوەڕوانــی
دەكــەن ،دەوڵەتــی ئێمــەش لــە كۆتایــی جیهانــدا دەردەكــەوێ” .بــەم پێیــە خومەینــی
لــەم بــاوەڕە الیــداوە كــە (كۆمــاری ئیســامیی ئێ ـران)ی دامەزرانــد ،كــە هێشــتا جیهــان
“بەرەوكۆتايبــوون” نەچــووە.
بەرنامــەی خوێنــدن لــە قوتابخانــەی جەعفەرییــە ،هــەروەك ئــەو بەرنامەیــە بــوو كــە
وەزارەتــی پــەروەردە و فێركاریــی بــۆ هەمــوو قوتابخانەكانــی عێــراق داینابــوو .جــا
لەبەرئــەوەی قوتابخانەكــە ئەهلــی و خاوەنەكــەی شــیعەكان بــوون ،زۆر هەوڵــدەدرا كــە
ئاســتی فێركردنــی قوتابییەكانــی بــەرز رابگیــرێ؛ تاكــو حكوومــەت بیانــووی بــۆ داخســتنی
نەبــێ .خۆشــم ،كــە پێویســتی بكردایــە ،هێنــدەك پاشــنیوەڕوان ،وانــەی زێــدە (اضافــی)
م بەخۆڕایــی بــە قوتابییــەكان دەگوتــەوە ،لەبەرئــەوە ،زۆر خۆشەویســت و رێــزدار
بووبــووم لەالیــان .نێویشــم وەك مامۆســتایەكی باشــی فیزیــك و مامتاتیــك دەركردبــوو؛
ئەمــەش بــووە هــۆی ئــەوەی هێنــدەك لــە دەوڵەمەندەكانــی بەغــدا كــە منداڵەكانیــان لــە
فیزیــك و مامتاتیكــدا بــاش نەبــوون ،دەیانویســت بەپــارە رامبگــرن بــۆ وانەدانــی تایبەتــی
بــە منداڵەكانیــان .منیــش كردبــووم بــە مــەرج بەســەریانەوە ،كــە رێبــدەن قوتابییــە
هەژارەكانیــش لــەو وانانــەدا بەشــداربن و هەمووشــیان پێكەوەبــن .داخوازییەكەشــم
پەســندكرا .ئــەو وانــە تایبەتییانــە ،لــە رۆژانــی هەینــی دا دەگوترانــەوە ،كــە پشــووی
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قوتابخانەبــوو .كارگێــڕی قوتابخانەكە ،مامۆســتا حەســەن زەلزەلــە ،ماڵی ئاوابێ ،ســاڵۆنێكی
گــەورەی خســتبووە خزمەمتــەوە و ،بەردەســتێك(فەڕڕاش) ێكــی راســپاردبوو؛ دەركــی
قوتابخانەكــە بكاتــەوە بۆمــان و چایــی لێبنــێ بۆمــان .وانــەكان ،لــە هەشــتی بەیانییــەوە
تــا پێنجــی پاشــنیوەڕۆ بــوون ،یــەك دەمژمێــر لــە 12ەوە تــا (13یەكــی پاشــنیوەڕۆ) بــۆ
نانخــواردن و حەســانەوە دانرابــوو ،كــە منداڵــە دەوڵەمەنــدەكان ،خواردنــی زۆریــان لــە
ماڵــەوە دەهێنــا ،منیــش دابەشــمدەكرد بەســەر هەموویانــدا .بەردەســتەكەش ،بێجگــە
لــە خواردنــی خۆڕایــی ،پارەیەكیشــم دەدایــە ،دەیگــوت “خۆزگــە قوتابخانەكــە هەمــوو
رۆژێ ئــەم خزمەتكارییــەی بەمــن رەوابدیایــە” .لــەو پارەیــەی كــە دەســتمدەكەوت،
توانیــم یارمەتــی گەلێــك دۆســت و نادۆســتیش بــدەم ،كــە هێندێكیــان ،مخابــن؛ زۆر ســپڵە
دەرچــوون ،لەوانــە هــەژار و زەبیحیــی ،كــە زەبیحــی لەبرێتــی چاكــە و دەســتگیرۆیی
لەالیــەن منــەوە ،بــووە ســیخوڕی رژێمــی قاســم بەســەرمەوە .ئــەم بێڕەوشــتییەی زەبیحی،
كــە خــۆی خســتە خزمەتــی ئــەم رژێــم و ئــەو رژێمــەوە ،بــوو بەهــۆی ســەرتێداچوونی
لــەو كارانــەدا.
بەڕێوەبــەری قوتابخانەكــە ،حەســەن زەلزەلــە ،مرۆڤێكــی زۆر لەســەرخۆ و زمانشــیرین
و رووخــۆش بــوو .یارمەتیــدەری بەڕێوەبــەر ،نێــوی ئەبوشــەزا (أبــو شــذی) ،واتــە باوكــی
شــەزا ،چۆنكــە كچەكــەی نێــوی (شــەزا) بــوو .دۆســتایەتیم لەگەڵــی زۆر خــۆش بــوو .ئــەم
بەشــمەینەتە ،پــاش كودەتــای رەشــی بەعســییەكان لــە شــوباتی 1963دا ،بــە تۆمەتــی
ئــەوەی گوایە”ســەربە ئێرانــە و دوژمنــی ناســیۆنالیزمی عــەرەب و حیزبــی بەعســی
ســەركردە”یە ،لەســێدارەدرا .ئــەم هەواڵــەم لەچەنــد قوتابییەكــی خۆم بیســت كــە قوتابیی
دوانێوەندیــی جەعفەرییــە بــوون و ،پــاش كودەتــای بەعــس ،وەك پەنابــەر رایانكردبــووە
ئەڵامنیــا .بــەو هەواڵــە ،زۆر خەفەتــم خــوارد .چۆنكــە ،ئەبوشــەزا ،بێجگــە لــە دۆســتایەتی
و هەڤاڵاممۆســتایەتی ،چاكەیەكیشــی بەســەرمەوە هەبــوو .كاتێــك لــە مانگــی گواڵنــی
ســاڵی 1962دا ،لــە بەغــداوە بــەرەو ئەوروپــا دەچــووم بــۆ خوێنــدن لــە ســویرسا ،گەلێــك
نووســینی رێبەندكـراو (ممنــوع)م پێبــوو ،كــە ئەگــەر لــە فڕۆكەخانــە مبگەڕانایــە ،دەگیـرام
و كارەســات دەبــوو بــۆم .لەنێــوان ئــەو شــتانەدا؛ كاژیكنامــە و باڵوكراوەكانــی كاژیــك
و گەلێــك دەســتنووس و یاداشــت و شــتی دی كــە لەســەر كاغــەزی ســووك و تەنــك
نووســیبوومنەوە و ،دایكــم بــە جلەكانــی ژێرمــەوە درووی بــۆم .برایەكــی ئەبوشــەزا؛ كــە
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لــە لەشــكری عێراقدا”موقــەددەم” بــوو ،لەوكاتــەدا لــە فڕۆكەخانــەی بەغــدا ســەركردەی
بەشــی كۆنــرۆڵ (هیئــە الســیطرە) بــوو .بــە ئەبوشــەزام گــوت كــە بەبراكــەی بڵــێ،
باوڵێــك پەرتۆكــم پێیــە ،هەمــووی پەرتۆكــی خوێندنــن و ،تكایــە كارێــك بــكا گومرگێكــی
زۆر نەســتێنن لێــم .مەبەستیشــم كەمكردنــەوەی پــارەی گوومــرگ نەبــوو ،بەلكــو
مەبەســتم ئەوەبــوو ،كــە لــە فڕۆكەخانــە كەســێكی وەك ئــەو “موقــەددەم”ە ناســیاوم بــێ،
ئێــدی نامگەڕێــن .هــەرواش دەرچــوو .لەبــەر خاتــری وی؛ شــتێكیان كەمكــردەوە بــۆم و
نەشــمگەڕان .بەوجــۆرە ئــەو شــتانەم لــە نەمــان رزگار كــرد .خۆ ئەگــەر وانەبووایــە؛ ئەوانە
گۆڕیــان ون دەبــوو .چۆنكــە ئــەو دانەیەی(كاژیكنامــە) كــە بــە تلینڤیــس (تایپرایتــەر)ی
خــۆم لــە ســلێامنی تایپمكردبــوو و ،كردبــووم بــە پەرتــۆك و ،دابــووم بــە هاوبیـران ،ســەری
تێداچووبــوو .هاوبیــر كامیــل ژیــر ئــاگای لەمــە هەیــە.

وانەكانی ئایین لە قوتابخانەی جەعفەرییە
لــە قوتابخانــە نێوەندییەكانــی عێراقــی ئــەو ســەردەمەدا ،هەفتــەی دەمژمێرێــك دانرابــوو
بــۆ وانەی”ئاییــن” كــە مەبەســت لەمــە ،هــەر ئایینــی ئیســام بــوو .ئــەو قوتابییانــەی
موســڵامن نەبــوون ،یــان موســڵامن بــوون و ،ئــەو شــەوە خەونــی سێكســییان دیتبــوو
و ،فریــای خۆشنت(غوســڵ) نەكەوتبــوون ،كــە بەمەیــان دەگــوت “شــەیتانی بــوون”،
مافــی ئەوەیــان هەبــوو لــە پــۆل بچنــە دەرەوە .ســەیر ئەوەیــە ،لــە قوتابخانــەی
بــەرزی مامۆســتایاندا كــە نێوەكــەی بووبــوو بــە (كۆلێــژی پەروەردە)؛بەشــێكی تایبــەت
بــە (ئایین)نەبــوو كــە مامۆســتا بــۆ وانەگوتنــەوەی ئاییــن پەروەردەبــكا .لەبــەر ئــەوە
بەزۆریــی مامۆســتایانی زمانــی عەرەبــی دەكـران بــە مامۆســتای ئاییــن .هێنــدەك جاریــش،
دەرچووانــی كۆلێــژی (رشیعــە)ی بەغــدا دەكـران بە مامۆســتای عەرەبــی و ئاییــن .بەاڵم لە
كۆلێــژی (رشیعــە) كــە لــە گەڕەكــی ئەعزەمییــەی سوننینشــین بــوو ،تەنــێ فیقهــی ســوننی
دەخوێنــدرا ،لەبەرئــەوە ،ژمارەیــەك خوێنــدكاری كــورد ،بەتایبەتــی خەڵكــی كەركــووك،
وەك شــوكر مســتەفا و ئیحســان عەبدولحەمیــد و ئەوڕەحــان رەزا و مــەال نــووری و
عەبدولڕەحیــم و گەلێكــی دی لــە كۆلێــژی (رشیعــە) خوێندنیــان تەواوكــرد و ك ـران بــە
مامۆســتای وانــەی ئاییــن و عەرەبــی .ئــەوەی راســتی بــێ ،وانــەی ئاییــن ،زۆر گوێنــەدەدرا
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دیمەنێكی كۆن لە قوتابخانەی جەعفەرییە

پێــی و ،دەك ـرا بەهۆیــەك بــۆ باشــر فێربوونــی زمانــی عەرەبــی .بــەاڵم لــە قوتابخانــەی
جەعفەرییــە ،وانــەی ئاییــن بــە گرنــگ دەگیـرا .مامۆســتای ئاییــن دەبــوو فیقهــی ئایینــی
شــیعەی خوێندبــێ .ئــەم بابەتــەش لەعێراقــدا ،تەنــێ لــە نەجــەف دەخوێنــدرا ،كــە لــەوێ
ئایەتوڵــاكان ،هەریەكەیــان كورســیی وانەگوتنــەوەی خــۆی هەبــوو ،كــە بــەوە دەگوت ـرا
(الحــوزە العلمیــە) و بــە فارســیش (حــوزە علمیــە) كــە بــە كــوردی (مەڵبەنــدی زانســتی)
یــە .ئەمــەش لــە قوم(ئێــران) و نەجەف(عێــراق) و بێرووت(لوبنــان) هەبــوو و هەیــە.
هــەر ئایەتوڵاڵیــەك چەنــد قوتابییەكــی هەبــوو ،وانــەی پێدەگوتــن ،بەبــێ پــارە و پــاداش.
ئــەو قوتابییــەی هەژاربووایــە ،مانگانەیەكیشــی دەبڕایــەوە بــۆی و ،پــاش چەنــد ســاڵێك،
ئەگــەر لــە خوێنــدن دا ســەركەوتووبووایە ،دەبــوو بــە (حوجەتولئیســام و موســلمین-
حجــە االســام واملســلمین) كــە ئــەم پلــە زانســتییەش ،وەك پلەی(ئایەتوڵــا) شــتێكی
تازەكوورەیــە لــە مێــژووی فیقهــی شــیعەیەتیدا .خــۆ ئەگــەر ئــەو قوتابییــە پــر بخوێنــێ
و نامیلكەیــەك بنووســێ ،كەبــەوە دەبێژن”رســالە”؛ ئــەو دەمــە دەبێتــە “موجتەهیــد”
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شێخ عەبدولزەهرە

(مجتهــد) و مافــی دەركردنی”فتــوا”ی دەبــێ .چۆنكــە لــە زانســتدا گەیشــتووەتە پلەیــەك
كــە دەتوانــێ لەبــەر رۆشــنایی هــەر چــوار چاوگەكــەی ئایینــی ئیســام ،واتــە :قورئــان
و ،گوتــە و هەڵســوكەوتی پەیامبەر(حدیــث) و ،خااڵنــە (قیــاس) و گشــتبڕیاریی(إجامع)؛
بڕیارەكانــی شــەرع دەستنیشــانبكا.

مامۆستای ئایین شێخ عەبدولزەهرە ئەلسەغیر
لــە قوتابخانــەی جەعفەرییــە ،وانەگوتنــەوەی ئاییــن و زمانــی عارەبــی ســپێردرابوو بــە
ئاخوند(مەال)ێكــی شــیعە كــە نێــوی شــێخ عەبدولزەهــرە ئەلسەغیر(شــیخ عبدالزهــرە
الصغیر)بــوو .بنەماڵــەی ئەلســەغیر بنەماڵەیەكــی نــارساون لــە نەجــەف .خۆزگــە
دەمزانــی ئــەو جەاللەدیــن ئەلســەغیرەی كــە ئێســتا لــە پارلەمانــی عێراقــدا نوێنــەرە،
چ خزمایەتییەكــی هەیــە لەگــەڵ شــێخ عەبدولزەهــرەی هەڤاڵاممۆســتای ئــەو كاتــەم،
رەوانــی شــادبێ .شــێخ عەبدولزەهــرە ،ئــەو دەمــە بەتەمــەن كەمێــك لــە پەنجــا ســاڵ
تێپەڕیكردبــوو ،لــە خانوویەكــی كرێــدا دەژیــا لــە گەڕەكــی ئەعزەمییە(اعظمیــە)ی بەغــدا.
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جلكــی مەالیانــەی شــیعەی لەبەردابــوو .ماوەیــەك پێــش مــن ،بەڕەزامەندیــی وەزارەتــی
زانیاریی(معاریــف)و ،لەســەردەمی شانشــینیدا ،كرابــوو بــە مامۆســتای ئاییــن و زمانــی
عارەبــی ،لەگــەڵ ئەوەشــدا ،مانگانەكــەی كەمرتبــوو لــە مافــی خــۆی .بەڵێنیاندابــوو پێــی
كــە مووچەكــەی بــۆ راســتبكەنەوە ،بــەالم بۆیــان نەكردبــوو .خــۆی بەبەشــخوراو دەزانــی،
كەواشــبوو.
بەڕێوەبەرێیتــی قوتابخانەكــە و كــۆڕی مامۆســتایان ،مامۆســتا شــیخ عەبدولزەهــرە و
منیــان كردبــوو بــە “لیژنــەی كۆنــرۆڵ” (لجنــە االنضبــاط) بــۆ لێپرســینەوە و بەدواداچــوون
و چارەســەركردنی ئــەو كێشــانەی كــە لــە نێــوان قوتابــی و قوتابــی و ،قوتابــی و
مامۆســتادا روویانــدەدا .ئــەم كێشــانەش ،لــە قوتابخانەیەكــی وا گــەورە و چڕوپــڕ و ،پــاش
هەرەســهێنانی رژێمــی شانشــینیی فەیســەڵ و هاتنەكایــەی فەرمانڕەوایــی كۆماریــی
قاســم ،یەكجــار زۆربــوون ،بەتایبەتــی ،پــاش ئــەوەی بەعســییەكان و ناسیۆنالیســتە
عەرەبەكانــی ســەربە جەمــال عەبدولنــارس؛ كەوتنــە ئاژاوەنانــەوە و دوژمنایەتیكردنــی
عەبدولكەریــم قاســم و كۆمۆنیســتە هەڤاڵبەندەكانــی .ئەوەبــوو لــە  8ی مارتــی 1959دا،
عەقیــد عەبدولوەهــاب شــەواف لــە مووســڵ و زەعیــم روكــن نــازم تەبەقچەلــی لــە
كەركــووك و عەقیــد عەبدولســەالم عــارف( 1917ـ  )1966/4/13لــە بەغــدا ،بەپشــتگیریی
نــارس ،كەوتنــە سەركێشــی و هەوڵدانــی كودەتاكــردن دژ بــە قاســم ،كــە ئــەو هەوڵــە،
بەیارمەتیــی الیەنگــرە چەكدارەكانــی مەالمســتەفا بارزانــی و ئازایەتیــی و جەربەزەیــی
ئەنــوەر مایــی و ،خۆپێشــاندانی جەماوەرانــەی كۆمۆنیســتەكان لــە مووســڵ و بەغــدا،
پــاش چەنــد رۆژێــك ســەركوتكرا .شــەواف كــوژرا و تەبەقچەلــی گی ـرا و دادگەیــی ك ـرا
و لەســێدارەدرا .عەبدولســەالمیش كــە كرابــوو بــە ســەفیری عێــراق لــە ئەڵامنیــا و
بەنیــازی بەشــداریكردنی لــە كودەتایــەی دیكــەی پێــش هــەرای شــەوافدا ،بەدزییــەوە
گەڕابــووەوە بەغــدا ،لــە فڕۆكەخانــە لــە  1958/11/5گی ـرا و دادگەیــی ك ـرا و فەرمانــی
مردنــی بەســەردادرا ،بــەاڵم قاســم فەرمانەكــەی جێبەجێنەكــرد .قوتابییــە چەپییەكانــی
جەعفەرییــە ،ئەوانــەی ســەربە پارتــی كۆمۆنیســتی عێــراق بــوون ،بەتایبەتــی كــوردە
فەیلییــەكان ،هــەر رۆژە ناڕۆژێــك ؛ لــە قوتابییەكــی ســەربە بەعســیان دەرسەوانــد .كــە
دەمگــوت؛ بۆچــی وادەكــەن ،دەیانگوت”ئــەو داڵــك خیزە(دایــك حیزە)بەعســییە”،
حكوومەتیــش ،بەپێــی رێنوێنیــی قاســم و الیەنگرەكانــی ،لەســەریانینەدەكردەوە .ئەمــەش
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هێمنیــی قوتابخانەكــەی دەشــێواند .ئالەمــەوە ،رۆژێكیــان بەڕێوەبــەری قوتابخانەكــە،
مامۆســتا حەســەن زەلزەلــە گوتی“ :مامۆســتا جەمــال؛ تۆیــش كوردیت وەك ئــەم فەیلییانە،
بەڕاســتی زۆر كێشــە و نائارامیــی دروســت دەبــێ بۆمــان ،ناكــرێ كارێكــی وابكەیــت كــە
هێنــدە دەســت لــە قوتابییــە بەعســییەكان نەوەشــێنن و ئــاژاوە دروســت نەبــێ بۆمــان”.
گوتــم “مامۆســتای بەڕێــز :قوتابییــە فەیلییــەكان دەبێــژن؛ شــیعە عەرەبــەكان جارێــك
بندەســن ؛ چۆنكــە شــیعەن و ســوننی نیــن ،ئێمــەی فەیلــی دووجــار بندەســتین ،چۆنكــە
كوردیــش و شیعەشــین .بــۆچ دەبــێ ئێمــە كــە چەنــد ســەتهەزارێكین لــەم بەغدایــە،
مافــی ئەوەمــان نەبــێ بــە زمانــی خۆمــان بخوێنیــن و ،هیــچ مافێكــی دیكەشــان نەبــێ؟
مامۆســتا حەســەن كەمێــك مــات بــوو ،ئەوجــا گوتــی باشــە چارچییــە؟ گوتــم :رێمبــدەن؛
بــا وانــەی زمانــی كوردیــی و مێــژووی كــورد بڵێمــەوە پێیــان و ،بەرامبــەر بــەوەش هیــچ
پارەیەكــم نــاوێ .مامۆســتا حەســەن گوتــی؛ باشــە بەســەرچاو .نامــەی نووســی بــۆ
وەزارەتــی زانیاریــی كــە ئــەو دەمــە دوكتــۆر ســەدیق ئەترووشــی بادینانــی ،زاوای هەمــزە
عەبدوڵــای ســكرتێری گشــتیی پارتــی (واتــە :مێــردی رێســان خامنــی خوشــكی هەمــزە
عەبدوڵــا) بەرپرســیاری بەرنامــەی خوێندنــی قوتابخانــەكان بــوو لــە وەزارەت ،كــە پــاش
كودەتــا؛ بۆیاخــی كۆمۆنیســتیی لەخــۆی دابــوو .كــە وەرام هاتــەوە بۆمــان ،ســەدیقەفەندی
فەرمووبووی”رێنادەیــن بــەوە ،چۆنكــە زمانــی كــوردی لــە بەرنامــەی خوێندنــدا نییــە”.
حەســەن زەلزەلــە ،بەمــە زۆر تێكچــوو .گوتی”:أشــوف صاحبكــم دیعارض”(دەبینــم
برادەرەكەتــان لــە دژی ئەمەیــە) .گوتــم “مامۆســتا ،ئــەو كابرایــە نەبــرادەری ئێمەیــە
و ،نەب ـرادەری كەســی دیكەیــە ،ب ـرادەری بەرژەوەندیــی خۆیەتی”.پــاش چەنــد رۆژێــك
مامۆســتا رەفیــق حیلمــی كەكرابــوو بــە پشــكنەری مامتاتیــك لــە وەزارەتــی زانیاریــی ،هات
بــۆ قوتابخانەكەمــان و ،لــە وانەیەكــی منــدا كــە جەبــر بــوو ،ئامادەبــوو .پــاش وانەكــە
چووینــە ژووری بەڕێوەبــەر و ،حەســەن زەلزەلــە بەباشــی باســی منــی بــۆ رەفیــق حیلمــی
كــرد؛ رەفیــق حیلمــی گوتی”جەمــال لــە منداڵییــەوە دەناســم؛ هاوڕێــی باوكــی بــووم”.
ئەوجــا بەجۆرێــك لەبــارەی منــەوە كەوتەقســە ،كــە حەســەن زەلزەلــە گوتی”هیوامــان وایە
هــەر لــەالی ئێمــە مبێنێتــەوە”.
جارێكیــان رێكەوتێكــی پێكەنینهێنــەر لەنێــوان شــێخ عەبدولزەهــرە و قوتابییەكــی كــوردی
فەیلییــدا روویــدا .ئەمــە ،پــاش ئەوەبــوو كــە بەعســییەكان (لەنێوانیانــدا ســەددام حســێن

111

 | 112بۆ واڵت

و عەبدولوەهــاب غریــری) لەســەر شــەقامی رەشــید تەقەیــان لــە ترومبێلەكــەی قاســم
كردبــوو و ،قاســمیان برینداركردبــوو ،كــە لەوێــدا غریــری كــوژرا و ،ســەددام بەبرینــداری
رایكــرد بــۆ ســووریا .قوتابییە كــوردە فەیلییەكــە؛ لەكاتــی وانەگوتنەوەیەكی مامۆســتایەكدا،
نامەیەكــی بــۆ هاوقوتابییــەك نووســیبوو ،گوایــە ئــەو قوتابییــەی هەڤاڵــی كردبــوو
بــە “قاســم” و ،خۆشــی كردبــوو بــە “ســەرۆكی كۆمــاری كوردســتان” ،كــە پیرۆزبایــی
ســەالمەتی لــە “قاســم” ی قوتابــی كردبــوو .جــا مامۆســتاكە نامەكــەی لێگرتبــوو ،دای
بــە ئێمە(لیژنــەی كۆنــرۆڵ) .كــە قوتابییەكــە هاتــە بەردەمــان ،شــێخ عەبدولزەهــرە زۆر
تووڕەبــوو و ،دەســتی كــرد بــە جنێــودان بــە قوتابییەكــە .وامزانــی پێیدەڵــێ تــۆ منداڵێكــی
جیابوونەوەخوازیــت ـ بــەاڵم ئــەو گوتــی“ :هــەی ســەگی كــوڕی ســەگ ،تــۆ خۆت كــردووە
بەســەرۆككۆماری كوردســتان ،ئــەی ئــەو مەالمســتەفا بەســزمانە بۆچــی دانیشــتووە؟”
قســەكەی بەتــەواوی بــە عارەبــی وابوو(كلــب ابــن الكلــب ،انــت مســوی نفســك رئیــس
جمهوریــە كوردســتان ـ لعــد هــذا املســكین مــا مصطفــی گعدتــە شــنو؟!”) قوتابییەكــە
شــپرزەببوو ،گوتی”مامۆســتا بۆخاتــری خــوا ،حــەدم چییــە خــۆم بكــەم بــە مــەال مســتەفا!
ئــەز هێنــدی پێالوێكم”(انــا شــحدی اصیــر مالمصطفــی ،أنــی بگــد القونــدرە).
لەنێــوان قوتابییــەكان و مامۆســتاكان و شــێخ عەبدولزەهــرەدا گاڵتەكــردن زۆربــوو،
جارێكیــان لەالبۆر(مختــر) ترومپــا زلەكــەی ئامێــری مەنگەنــەی ئاویــی دیارنەبــوو،
قوتابییــەكان گوتیــان الی شــێخ عەبدولزەهرەیــە .جــا لەبەرئــەوەی جاروبــار شــێخ
عەبدولزەهــرە دەهاتــە الم بــۆ البــۆر ،پێموابــوو قســەكە راســتە .بــە قوتابییەكــەم گــوت”
دەبچــۆ بــۆالی شــێخ ،كــە لــە پۆلێكــی دی خەریكــی وانەگوتنەوەبــوو ،بڵــێ تكایــە ترومپــا
گەورەكــە بنێــرێ بۆمــان” .توومــەز ئــەم قســەیە راســت نییــە و بــۆ گاڵتەیــە ،كــە منداڵەكــە
چووبــوو گوتبــووی مامۆســتا ترومپــا زلەكــەم بــدەرێ ،لەالبــۆر پێویســتیان بــە ترومپــا
زلەكەیــە ،شــێخیش وایزانیبــوو بــۆ گاڵتەپێكردنــە ،بەدەســت ئامــاژەی بــۆ “هینەكــەی”
خــۆی كردبــوو ،گوتبــووی “كــوڕم هــەر ئــەم ترومپایــەم هەیــە ،دەتانــەوێ بیبــەن” .كــە
منداڵەكــە گەڕایــەوە ،گوتــی “شــێخ نەیــدا بــە مــن” ،لەبەرئــەوە خــۆم چــووم ،هــەر چــاوی
بەمــن كــەوت گوتــی ”:ئــای ئــەوە تۆیــش هاتیــت؟ ئــەی قوتابییەكــەت باســی نەكــرد
بــۆت؟” ،ئەوجــا تێگەیشــتم و پچـڕام لەبــەر پێكەنیــن .شــێخ عەبدولزەهــرە گوتــی ”:ئاخــر
كابـرا ،ئــەز مامۆســتای ئایینــم ،یــان مامۆســتای فیزیــا؟ كاری مــن باســی خــوا و پەیامبــەر و
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شــەیتان و جنۆكەیــە .كارم بــە ترومپــای زل و بچــووك چییــە؟” ،گوتــم” قوتابییەكانم گوتیان
الی تۆیــە” .گوتــی“ :دە روویانــڕەش بــێ ،ئەگــەر پێویســتیان بــە ترومپــای منــە ،بابێــن
بیبــەن” .كــە گەڕامــەوە پۆلەكــەی خــۆم ،قوتابییەكــە هەواڵەكــەی بــۆ پۆلەكــە گێڕابــووەوە؛
بووبــوو بــە پێكەنینێكــی زۆر .كــە مامۆســتاكانی دی ئەوەیــان بیســت ،ماوەیــەك شــێخ
عەبدولزەهرەیــان بە”پیــاوی ترومپــا زلەكــە” (أبوملكبــس الكبیــر) بانــگ دەكــرد.
شیعەكان ،زۆر باوەڕیان بە سەركردە ئاینییەكانیان هەیە ،كە بەمانە دەڵێن”مەرجەعییەت”.
ئــەم وشــەیە عەرەبییــە و لــە فارسیشــدا بــەكاردێ ،مانــای گەڕانــەوە دەگەیێنــێ بــۆ الی
زانــا و شــارەزا و خواپەرســت و راســتگۆیەك ،بەنیــازی پرســپێكردن و راوێژپێكــردن؛
لەكاتــی گومانكردنــدا لــە راســتی و ناڕاســتیی شــتێك ،یــان دوودڵیــی و دڵنیانەبــوون لــە
هەڵوێســتی پێویســت بەرامبــەر بــەو شــتە؛ جائــەو شــتە رووداوێــك بــێ ،یــان كردارێــك
بــێ .پێموایــە؛ نێزیكرتیــن وشــە لــە زمانــی كوردیــدا بــۆ ئــەو مەبەستە”پرســپێكراو” ،یــان
“راوێژپێك ـراو”ە .شــایەنی باســە ،شــیعەكان هەریــەك راوێژپێكراویــان نییــە ،بەڵكــو هــەر
ئایەتوڵــا و هــەر موجتەهیدێــك ،دەتوانــێ مریــدی خــۆی هەبــێ و ببێتــە راوێژپێك ـراوی
الیەنگرەكانــی خــۆی ،كەبــەو مریدانــە دەگوترێ”موقەللید”(مقلــد) واتــە “چاولێكــەر”،
یــان الســاییكەرەوە.
لەنێــو ئایەتوڵاڵكانــدا دەســتەیەك هــەن ،بەژمــارە كــەم ،بــە ئایەتوڵاڵهولعوزمــا (ئایەتــواڵی
مــەزن) نــارساون .لەنێــو ئەمانەشــدا ،یەكێــك دەستنیشــاندەكرێ كــە دەبێتە”جێگــری
ئیاممــی ونبوو”(نائــب االمــام الغائــب) ،كــە ئیاممــی ونبــوو ،بــە “ئیاممــی زەمــان” و
“مەهــدی چاوەڕوانكراو”یــش نێودەبــرێ .ئــەم ئیاممــی زەمانــە لــە كۆتایــی جیهانــدا
دەردەكــەوێ و جەجــاڵ (دژئــاڵ) لەنێودەبــا و جیهــان لەبێدادیــی پاكدەكاتــەوە .ئــەم
رامانــەش رامانێكــی كۆنــی كــورد و ئێرانییــە و ،لەكێشــی زەردەشــتیدا هەیە(تەماشــای:
جەمــال نەبــەز( :فەلســەفە و رامانــی یارســانی لــە فەرهەنــگ و كۆمەڵگــەی كوردەواریــدا)
بكــە (كۆبەرهــەم ژ( )10ـ هەولێــر .)2009
شــایەنی باســە ،هــەر كەســێك بگاتــە ئــەو پلەوپایەیــە ،گەورەتریــن كەســە لەنێــو
شــیعەكانی هەمــوو جیهانــدا ،كــە باوەڕدارەكانیــان روویتێدەكــەن و ،گــوێ لــە فتــواكان و
راوێژەكانــی دەگــرن ،بــێ رەخنەلێگرتــن و گومانلێكــردن .منوونەیەكــی ئەمــەش خومەینــی
بــوو كــە پــاش شۆرشــی گەالنــی ئێ ـران ،ئــەو نێــو وپلەیــەی پێــدرا و ،نێونرا”ئیــام” كــە
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دەبــوو نێوبــرێ “جێگــری ئیــام” ؛ نــەك “ئیــام” .دە ئــەو كەســەی ئــەو پایــە بــەرزەی
هەبــوو لەوكاتــەدا ،كــە ئــەز لــە قوتابخانــەی جەعفەرییــە بــووم ،ئایەتوڵاڵهولعوزمــا ســەید
موحســینی حەكیــم بــوو ،كــە لەنەجــەف دادەنیشــت و ،ئــەم نازنێــوە (ئایەتوڵاڵهولعوزمــا)
ی بەكارنەدەهێنــا و ،خەڵكیــش هــەر بە”ســەیید” ،واتــە؛ نــەوەی پەیامبــەر نێویاندەبــرد.

سەفەرێك بە حیللە و كەربەال و كووفەدا بۆ نەجەف
بۆ دیداری سەیید موحسینی حەكیم
رۆژێكــی زووی پایــزی  1959بــوو ،هەواڵهــات بــۆ قوتابخانەكەمــان؛ كــە بــۆ ســبەینێ
كارمەندانــی فەرمانگــەی تەندروســتی دێنــە المــان بــۆ دەرزیلێدانــی قوتابیــان و
مامۆســتایان و كارمەنــدان دژ بــە نەخۆشــیی گرانەتــێ ،كــە ئــەو رۆژە دەكـرا بــە پشــووی
قوتابخانەكــە ،بەڕێكــەوت؛ دوو رۆژ دوای ئــەو رۆژەش هــەر پشــوو بــوو ،ئێســتە نایێتــەوە
بیــرم لەبەرچــی وابــوو ،لــێ  3رۆژ لەســەر یــەك قوتابخانــە نەبــوو .شــێخ عەبدولزەهــرە
بەمنــی گوت”بەتەمــای ئــەو ســێ رۆژە چــی بكەیــت؟” گوتم؛”بەڕاســتی جــارێ نازانــم
چبكــەم و هێشــتا بڕیــارم نــەداوە ،وابزانــم ناهێنــێ بــۆ تاكــە رۆژێــك بچمــەوە كوردســتان،
چۆنكــە رۆژێــك بەمســەر و رۆژێــك بەوســەرەوە دەڕوا” ،گوتــی“ :باشــە ،چۆنــە پێكــەوە
ســەفەرێك بكەیــن بــۆ كەربــەال و كووفــە و نەجــەف و ،لــە نەجــەف بتبــەم بــۆ الی
ســەید موحســینی حەكیــم ،بالــەوێ یەكــدی بناســن و ،لــە كەربــەال و نەجەفیــش شــوێنە
پیرۆزەكانــت پێشــاندەدەم ،وەك ســەحەنی ئیــام عەلــی و ..هتــد” گوتــم “زۆرباشــە و زۆر
ســوپاس”.
ئــەز گەنجێكــی ســەڵت بــووم و مــاڵ و منداڵــم نەبــوو ،وەك كــورد دەبێژن”كەركــوڵ و
بارســووك”بووم؛ لە”هۆتێــل رەشــیدی ئــەو ســەردەمە” كــە هەمــووی چەنــد هەنگاوێــك
لــە قوتابخانەكەمانــەوە دووربــوو ،ژوورێكــی بچووكــم بــە مانگانــە بەكرێگرتبــوو.
ژوورەكــە تەختێكــی نووســن و مێزێكــی بــۆ نووســین و نانلەســەرخواردن و دوو كورســی
و دەستشــۆركێك و دۆاڵبێكــی گچكــەی تێدابــوو .مافــی ئەوەشــم هەبــوو؛ گەرماو(حــام)
ی هۆتێلەكــە بەكاربێنــم بۆخۆشــن .بەڕێوەبــەری هۆتێلەكــەش گەنجێكــی تلكێفــی
زمانشــیرین بــوو .كوردێكــی زۆریــش روویــان لــەو هۆتێلــە دەكــرد ،بەتایبەتی خوێنــدكاران
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ئایەتوڵاڵهولعوزما سەید موحسین حەكیم

و رامیــاران ،لەوانــە رەحمەتــی ســاڵح یوســفی و عومەردەبابــە .هــەر بەرامبــەر هۆتێلەكــە،
چێشــتخانەی”عەمۆ ئەلیــاس” هەبــوو ،كــە هــی پیاوێكــی ئەلقۆشــی بــوو ،بەهــۆی
بـرادەرە ئەلقۆشــییەكامنەوە ،وەك مامۆســتا مووســا نــووح و عەبدولڕەحیــم ئیســحاق ،كــە
لــە كەركووكــەوە هاوڕێیتیــان لەگــەڵ یــەك بەســتبوو ،پــاش كودەتــای قاســم هاتبووونــە
بەغــدا و ،مووســا وەك مامۆســتای دوانێوەندیــی كــەرخ و ،عەبدولڕەحیمیــش ،وەك
ســكرتێری گشــتیی ســەندیكای كرێكارانــی عێ ـراق ،عەمــو ئەلیاســیش ببــوو بــە ناســیاوم.
خواردنێكــی خــۆش و خاوێــن و بەڕێــژە هەرزانــی هەبــوو .لەبــەر ئــەوە؛ مشــووری
چێشــتلێنانم نەدەخــوارد و ،كاتــی پــاش قوتابخانــەم ،بەخوێندنــەوە و نووســین و چاالكــی
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مەزاری ئیامم حوسێن

رۆشــنبیریی ورامیارییــەوە دەبردەســەر .ئێوارانیــش كــە كاتــم هەبووایــە ،دەچوومــە
دوكانەكــەی (ئوســتاد) بەشــیر موشــیر و ،بــە دیدەنی(ئوســتاد) و هاوواڵتیانــی كــوردی لــە
هەمــوو بابەتێــك ،چــاوم رۆندەبــووەوە .شــەوانیش تادرەنــگ ،خەریكــی خوێندنــەوە و
نووســین دەبــووم.
هــەر ئــەو رۆژەش ،دەســتبەجێ پــاش دەرزیلێــدان ،لەگــەڵ مامۆســتا شــێخ عەبدولزەهــرە
پێكــەوە كەوتینــەڕێ .لەپێشــەوە ،بەســواری پاســێكی گچكــە چوویــن بــۆ حیللــە و چەنــد
دەمژمێرێــك لــەوێ ماینــەوەو ،گەڕەكــی كوردان(حــی االكــراد)م دی كــە تــا ئەوكاتــە
نێوەكــەی هــەر وەك خــۆی مابــوو ،بــەاڵم كوردەكانــی توابوونــەوە :هــۆزی گاڤانــی
كــورد ،كــە عــەرەب كردوویانــە بــە “جابــان” ،شــاری حیللەیــان دروســتكردووە .ئەوجــا
كەوتینــەڕێ بــەرەو كەربەال{كــە دەڵێــن نێوەكــەی لــە “كەرب”(كــرب) و “بەال”(بــا)
ـ واتــە “خەفــەت و كوێرەوەری”یــەوە هاتــووە} .ژمــارەی دانیشــتووانی كەربــەالی ئــەو
ســەردەمە ،نێزیكــەی شەستهەزاركەســێك دەبــوو ،لــە نەجــەف گچكەتــر بــوو ،كەچــی

بۆ واڵت |

كەربــەال پێتەختــی ســتانەكەبوو .دەوروبــەری كەربــەال ،هەمــووی بــاخ و بێســتانی خورمــا
و میوەبــوو .لەكەربــەال؛ چووینــە ســەر گــۆڕی حســەینی كــوڕی ئیاممــی عەلــی و گــۆڕی
عەباســی بـرای كــە لــە تەنیشــتییەوە نێــژراوە .حســەین لــەم شــارەدا بەدەســتی الیەنگرانی
مەعاویــەی كــوڕی ئەبوســوفیان ،كــە بنووســی رسوش (وەحــي) پەیامبــەر بــووە ،كــوژراوە.
شــیعەكان هەمــوو ســاڵێك لــە ســاڵیادیدا پرســە دەگێــڕن بــۆی و لەخۆیانــدەدەن و جنێــو
بــە یەزیــدی كــوڕی مەعاویــە دەدەن و تفونەحلەتــی دەكــەن بەتایبەتــی لــە رۆژی
“عاشــورادا” .پــاش ئــەوە ،چووینــە دوكانــی ناســیاوێكی شــێخ عەبدولزەهــرە ،كــە زۆر
بەگەرمیــی بەخێرهاتنامنــی كــرد و ،تەلەفۆنــی كــرد بــۆ ژنەكــەی و ،بــە فارســی پێیگــوت
میوانــی هەیــە ،وادیاربــوو ژنەكــەی كاتــی نەبــوو خــواردن دروســتبكا ،پێیگــوت ،باشــە
ناتوانیــت بێجگــە لــە پــاو شــتێكی دیكــەش دروســتبكەیت؟ “لــەوەدا شــێخ عەبدولزەهــرە
بەپێكەنینــەوە پێیگــوت “وریابــە؛ مامۆســتا جەمــال فارســی دەزانــێ” .گوتــم“ ،وادیــارە
خێزانەكــەی كاتــی نییــە و ،بەڕاســتی پێویســت نــاكا ئێمــە ببیــن بەبــار بەســەرییەوە،
لــە شــوێنێك نــان دەخۆیــن” .بــەاڵم كاب ـرا بەرۆكــی بەرنەدایــن و لــە كۆڵامننەبــووەوە و،
بردینییــە ماڵــی خــۆی ،لــەڕێ ،مریشــكێكی ئاوەڕووتك ـراوی كــڕی و ،كەچووینــە ماڵــەوە،
ژنەكــەی پــاوی لێنابــوو ،خــۆی رۆیشــتبوو ،پیاوەكــە ،مریشــكەكەی كواڵنــد و بــە پــاو
و نانــەوە خواردمــان .لــە قســەكردندا و ،لــە زمانشــیرینی لــە ســنووربەدەر و ،دەربڕینــی
ئــەو وشــە عەرەبییانــەی كــە كەوتوونەتــە زاری فارســییەوە ،بۆمدەركــەوت كــە فارســە،
هەرچەنــدە بــە عەرەبییەكــی بێگرێوگــۆڵ قســەیدەكرد .داوای لێبووردنــی كرد؛گوتــی
خزمێكــی نێزیكــی ژنەكــەی نەخۆشــە و ،پێویســت بــووە بچــێ بــۆ ســەردانیان .لــە كاتــی
قســەكردندا ،ناســیاوەكەی شــێخ عەبدولزەهــرە گوتــی” شــیعەكان بەتەمــان حیزبێكــی
ئیســامی دروســتبكەن ،بــەاڵم هێشــتا بڕیاریاننــەداوە؛ ئایــا حیزبەكــە هــەر بــۆ شــیعەكان
بــێ ،یــان بــۆ شــیعەش و ســوننەش بــێ” .شــێخ عەبدولزەهــرە گوتــی “:حیــزب و
حیزبایەتیــی شــتێكی خراپــە ،لــەوەش خراپــر ئاینزاگەریی(طائفیە)یــە” .خانەخوێكەمــان
دەیگوت؛”شــیعە زۆرینــەن ،بۆچــی دەبــێ حكوومەت هەر بەدەســت ســوننەكانەوە بێ؟”،
ئــەز كــە بێدەنــگ دانیشــتبووم؛ كاب ـرا روویكــردە مــن و گوتــی“ :ئــەی باشــە تــۆ دەڵێــی
چــی؟ “ ،گوتــم “ئــەز كــوردم” .كــە ئــەوەم گــوت كابـرا بــە دەنگــی بــەرز گوتــی“ :بەخــوای
گــەورە ســویندتدەدەم ،ئــەم حكوومەتــە ســوننییەی عێ ـراق چــی بــۆ ئێــوە كــردووە؟”،
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مەزاری ئیامم عەلی

گوتــم ئــەوە هەمــوو كەســێك دەیزانــێ؛ بــەاڵم هونــەر ئەوەیــە؛ گەلێكــی زۆرلێك ـراو و
بندەســت ،كــە رۆژێ دەســتی بــوو ،بندەســتێكی دیكــە بندەســترت نــەكا ،كابــرا ژیــرەك
بــوو ،لەقســەكەم گەیشــت و ،گوتــی“ :ئەگــەر شــیعە دەســتیان هەبــێ لــە عێراقــدا ،لەگەڵ
ئێــوە خراپنابــن” .گوتــم “لەوبارەیــەوە ناتوانــم هیــچ بێــژم ،چۆنكــە جــارێ هەردووالمــان
هیچــان بەدەســت نییــە” .ئەوەشــمگوت“ ،زۆردار و خراپــەكار ســەربە هــەر ئاییــن و
ئاین ـزا و رەگــەز و گەلێــك بــێ ،هــەر خراپــە .ئەوەتــا زۆربــەی زۆری موســڵامنانی كــورد
لــە عێراقــدا ســوننین و كەمەیەكیــان شــیعەن ،بــەاڵم هەردووكیــان وەك یــەك بندەســت و
بەشــخوراون”.
پــاش ئــەوە كەوتینــەڕێ بــەرەو كوفــە .كوفــە قەزایــەك بــوو ســەر بــە ســتانی
كەربــەال ،بەترومبێلێكــی خێ ـرا چارەكێــك تــا بیســت خولــەك لــە نەجەفــەوە دووربــوو.
دانیشــتووانەكەی ،خــۆی لــە بیســتهەزار كەســێك دەدا .ئــەم شــارە؛ پیرۆزییەكــەی بــۆ
شــیعەكان لەوەدایــە كــە مەڵبەنــدی جێنشــینیی (خەالفــەت)ی ئیاممــی عەلــی بــووە.
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عەلــی ،لــە ســاڵی 656دا ،وەك چوارەمیــن جێنشــینی پەیامبــەر ،هاتەســەر كار .شــیعەكان
پێیانوایــە كــە پەیامبــەر ،لــە وتــاری مااڵواییدا(حجــە الــوداع) كــە لــە دەیەمیــن مانگــی
كۆچیــدا داوێتــی ،عەلــی كردووە بەجێنشــینی خــۆی ،بــەاڵم خەلیفەكانــی دی گزییانكردووە
لێــی .دەبــێ ئــەوە بزانیــن كــە عەلــی لــە بنەماڵــەی عیمرانــە و ،لــە قورئانیشــدا ســوورەتێك
هەیــە بەنێــوی (ئالــی عمـران) .لــە كووفــە ،چووینــە مزگەوتەكــەی كــە یەكەمیــن ئیاممــی
شــیعەكان(عەلی) لــە ســاڵی  661ز و لــەو مزگەوتــەدا ،بەدەســتی عەبدولڕەحامنــی كــوڕی
مولجیمــی مورادیــی حەمیــری كــە یەكێكبــووە لــە “خــەوارج”ەكان ،بریندارك ـراوەو ،لــە
ئەنجامــی ئــەو بریندارییــە و ،ژەهراوییبوونــی شمشــێرەكەوە ،كۆچیدواییكــردووە .كووفــە
لــە ســاڵی 638دا؛لەالیەن ســەعدی كوڕی وەققــاس ەوە دروســتكراوە .ماوەیــەك مەڵبەندی
خزمەتكردنــی زمانــی عارەبــی بــووە لــە ســەردەمیی ئەمەوییــەكان و عەبباســییەكاندا.
“قوتابخانــەی كووفــە” و “تیپــی كووفــی” لــەم رووەوە بەنێوبانگــن.
دوای ئــەوە ،گــورج كەوتینــەڕێ بــەرەو نەجــەف .لەپێشــدا چووینــە “ســەحەن(صحن) كــە
گــۆڕی ئیاممــی عەلــی لەوێیــە .خەڵكێكــی یەكجــار زۆری لێبــوو ،هاتبــوون بــۆ ســەردانی
ســەحەن و ماچكردنــی داروبــەردی ئــەوێ .ئێــدی ،بەڕاســتی مانــدوو بوویــن ،بەتایبەتــی
شــێخ عەبدولزەهــرە كــە گەنــج نەبــوو .لەبەرئــەوە چوویــن لەســەر بانــی ماڵێكــی چــۆڵ
كــە خاوەنەكــەی ناســیاوی شــێخ عەبدولزەهــرە بــوو ،نووســتین تــا بەیانــی.

لەخزمەت ئایەتوڵاڵهولعوزما ،سەیید موحسینی حەكیم دا
بەیانــی زوو ،پــاش بەرچاییخواردنێكــی هەژارانــە ،كەوتینــەڕێ بــەرەو مەڵبەندێــك كــە بــە
(منتــدی النــر) نێویڕۆییبــوو .لــەوێ ،ســەیید موحســین چاوەڕوانــی ئێمــەی دەكــرد .شــێخ
عەبدولزەهــرە هەواڵــی ناردبــوو بــۆی كــە دەچینــە الی .لەبــەر دەرگەی(منتــدی النــر)
شــوێنێك هەبــوو وەك هەیوانێكــی گــەورە ،مەالیــەك لەوێ وەســتابوو ،شــێخ عەبدولزەهرە
پێیگــوت كــە بچــێ بەســەیید بێــژێ ئــەوا هاتوویــن .پــاش ماوەیەكــی زۆر كــورت ،ســەیید
موحســین بەڕوویەكــی خۆشــەوە هــات بــە پیرمانــەوە و ،بەدەســتی راســتی ،دەســتی
راســتمی گوشــی و ،بەدەســتی چەپــی قۆڵــی راســتمی گــرت و ،نێوچەوامنــی ماچكــرد.
منیــش دەســتیم ماچكــرد .ســەیید زۆر بەگەرمــی بەخێرهاتنمــی كــرد و ،ئەوجــا بەگەرمــی
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بەخێرهاتنــی شــێخ عەبدولزەهــرەی كــرد كــە ئەویــش منــی وەك مامۆســتای رێــزداری
قوتابخانەكەیــان ناســاند .ســەیید گوتــی؛ “زۆر سوپاســی شــێخ عەبدولزەهــرە دەكــەم
كــە ئــەم دەرفەتــە خۆشــەی هێنایــەدی و گەنجێكــی كــورد رۆمەتدارمــان دەكا” .منیــش
دەســتبەجێ گوتــم؛ كــورد دەڵێــن “دڵ لــەدڵ دەڕوانــێ” كــە بەعەرەبیش (القلوب ســواقیە)
یــە و ،بــۆ منیــش رۆمــەت و خۆشــییەكی گەورەیــە كــەوا ئــەو بەختــەم هەیــە؛ بەخزمــەت
زانایەكــی وا گــەورە و پایەبــەرز و ،مرۆڤێكــی وا ســادە و رووخــۆش و خاكــی دەگــەم كــە
باوكانــە بەپیرمــەوە هــات .ئــەزژی سوپاســی هەڤاڵپیشــە و هاوڕێــی خۆشەویســت شــێخ
عەبدولزەهــرە دەكــەم كــە ئــەم هەلــە خۆشــەی بــۆ مــن رەخســاند”.
(منتــدی النــر) پەرتۆكخانەیەكــی یەكجــار گەورەبــوو .بەشــێكی بــۆ وانەگوتنــەوە
دروســتكرابوو .شــوێنی دانیشــن لەســەر مۆبێلــە و كورســی تێدانەبــوو ،بەڵكــو رایەخــی
جــوان راخرابــوون و دۆشــەك بەســەریانەوە .ئێمــەش لەســەر دۆشــەكەكان دانیشــتین .ئەو
مەالیــەی كــە هاتیــن لەبــەر دەرگەكــە وەســتابوو ،هەر ئــەو چایی هێنــا بۆمان و رۆیشــت.
كەســی دیكــە لــەوێ نەبــوو .هــەر هەرســێكامن بوویــن .ئەوجــا ســەیید موحســین لــە
هەواڵــی منــی پرســی و ویســتی بزانــێ ئایا رازیــم لــە بارودۆخــی قوتابخانەكە( .مەبەســتی
قوتابخانــەی جەعفەرییــەی بەغــدا بــوو) .منیــش گوتــم زۆر رازیــم و زۆر شــادمانم كــە
لــەوێ كار دەكــەم .ســەیید گوتــی؛“ شــێخ عەبدولزەهــرە باســی خزمەتــی تــۆی كــردووە
بۆمــان ،خــوای گــەورە بتپارێــزێ و پاداشــت بداتــەوە” .زۆر سوپاســمكرد .ئەوجــا باســی
كــوردە فەیلییەكانــم كــرد بــۆی كــە رێیاننــادەن بــە كــوردی بخوێنــن و زۆر خراپــە دەكــرێ
لــە دژیــان .ســەیید گوتــی “پێیانبێــژە نابــێ ناهومێدبــن ،دەبــێ داوای مافــی خۆیــان
بكــەن و كۆڵنــەدەن ،رۆژێــك دێ دەگەنــە مافــی خۆیــان بەیارمەتــی خــوا” .ئەوجــا ســەیید
لەبــارەی كــورد و هەڵوێســتییانەوە بەرامبــەر حكوومەتــی قاســم پرســیاریكرد لێــم .گوتــم،
ئــەوەی راســتی بــێ ؛ رەوشــی كــورد خراپــە و ،بەداخــەوە ،بەرەوخراپرتیــش دەچــێ .كــە
قاســم هاتــە ســەركار ،كــورد بەگشــتی ،چاوەڕوانــی ئەوەیاندەكــرد ،ئــەو خراپەكارییانــەی
كــە لەســەردەمی شانشــینیی و دەســەاڵتی ئینگلیزەكانــەوە روویانــداوە و لــە دژیانكـراوە،
روونەدەنــەوە .قاســم بەڵێنــی دا بــە كــورد ،وەك هاوبــەش لــە عێراقــدا هەڵســوكەوت
بــكا لەگەڵیــان .خۆشــم یەكێــك بــووم لــەو شــاندەی كــە پــار لــە كوردســتانەوە لــە 27ی
تەممــووزدا چوویــن بــۆ بەغــدا بــۆ بینینــی قاســم و ،باســكردنی داخوازییەكانــی كــورد.
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پارێــزەر برایــم ئەحمــەد؛ بەنێــوی شــاندەكەوە قســەیكرد لەبــەردەم قاســم دا لــە وەزارەتی
بەرگــری و ،باســی بەشــخوراویی كــوردی كــرد ،كەچــی قاســم گوتی؛”نابــێ كــورد بەقســەی
ئیمپریالیســتەكان تەفرەبخــۆن” .وادیاربــوو؛ داواكردنــی مافــی گەلێكــی ،بــە فیتــی
ئیمپریالیســتەكان دەزانــی .ئێســتاش لــەو بەڵێنــە تەماوییــەی كــە لــە دەســتوورەكەیدا دای
بەكــورد و ،دەستوورەكەشــی لــەو رۆژەدا باڵوكــردەوە كــە ئێمــە چووینــە الی ،یــەك خاڵــی
نەهێناوەتــەدی .وەك دەردەكــەوێ ،قاســم گێــڕی گۆڕیــوە .كــە جــاران كۆمۆنیســتەكانی
دەكــرد بەگــژ بەعســییەكان و نارسییەكاندا ،ئێســتە دەیەوێــت بەعســییەكان بەهێزبكاتەوە
و ،بیانــكا بەگــژ كۆمۆنیســتەكان و كــورددا .كۆمۆنیســتەكانیش ،بەداخــەوە ،لــەم فرتوفێڵەی
قاســم ناگــەن و هەرپشــتی دەگــرن .”...ســەیید گوتــی“ :ئاژاوەگێڕیــی هیــچ خزمەتێــك
بــە قاســم نــاكا ،لەوانەشــە خــۆی تێدابچــێ” .ئەوجــا گوتــی“ :قاســم رەوشــتێكی یەكجــار
خراپــی هەیــە ،ئــەوەش خۆبەزلزانیــن و لووتبەرزییــە .هــەر كەســێكیش لووتــی بەرزبــێ،
خــوا لووتــی دەشــكێنێ .خــوا لــە قورئانــی پیــرۆزدا دەبێــژێ ”...والمتــش فــی االرض مرحــا..
“ ( بەلەنجــە و نــاز بەســەر زەویــدا مــەڕۆ” ســورەتی (إرساء) ئایەتــی . ”37كــە ئەوەیگــوت،
ئایەتەكــەم تەواوكــرد و گوتــم ”:إنــك لــن تخــرق االرض ولــن تبلــغ الجبــال طــوال “(چۆنكــە
تــۆ نــە دەكاریــت زەوی كونبكەیــت و ،نەسەریشــت دەگا بەبەرزیــی چیــاكان) .ســەیید
زۆر زۆر پێیخۆشــبوو .شــێخ عەبدولزەهــرە گوتــی“ :مامۆســتا جەمــال ،هــەر فیزیــك و
مامتاتیكــی نەخوێنــدووە ،بەڵكــو فیقهــی ئیســام و زانســتە ئیسالمییەكانیشــی خوینــدووە
و ،بەشــێكی زۆری قورئانــی لەبــەرە” .ئەمــە؛ زۆر بەدڵــی ســەیید بــوو ،گوتی”بەســایەی
ئەمەوەیــە كــە عارەبییەكــەی وابەهێــزە” .شــێخ عەبدولزەهــرە گوتی؛”بێجگــە لــە كــوردی،
فارســیش دەزانــێ” .كــە ئەوەیگــوت؛ ســەیید ماوەیــەك بــە فارســی كەوتــە قســەكردن
لەگەڵــم ،بەڕاســتی ،فارســییەكەی ،وەك عارەبییەكــەی رەوان و رۆن بــوو.
شــایەنی باســە ،لــەو رۆژانــەدا؛ كۆمۆنیســتەكان كەوتبوونــە دووژمنایەتیكردنــی ســەیید
موحســین ،بەبیانــووی ئــەوەوە ،كــە گوایــە پیاوێكــی“ كۆنەپەرســتە”و پشــتگیریی قاســم
نــاكا و ،لــە نەجــەف و دەوروبــەری خۆپێشــاندانیان ســازدەكردو دەیانچڕاند”بڕووخــێ
كۆنەپەرستی”(تســقط الرجعیــة) .ئەمــەش وەك وەرامێــك وابــوو بــۆ رەخنەگرتنــی ســەیید
لــە هەڵســوكەوتی كۆمۆنیســتەكان و قاســم ،كــە كۆمۆنیســتەكان ،ئەو ســەردەمە ،قاســمیان
وەك بــت دەپەرســت ،ئەگەرچــی قاســم ،پــاش كارەســاتی كەركــووك لــە  14ی تەممــووزی
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1959دا كــە پیالنێــك بــوو تۆرانییــەكان و بەعســییەكان و (كۆمپانیــای نەفتــی عێراقی )IPC
ســەر بــە بەریتانیــا ،نەخشــەیان بۆكێشــابوو ،كۆمۆنیســتەكانیش لــە نەزانــی خۆیــان؛ بــوون
بەتەڵــەوە ،قاســم گێــڕی گــۆڕی بــوو ،رەخنــەی لــە كۆمۆنیســتەكان دەگــرت و تەنانــەت،
لــە وتــاری رۆژی 1959/7/16دا لــە كڵێســەی ماریوســف لــە بەغــدا ،كۆمۆنیســتەكانی بــە
“ئاژاوەگێڕ”(فوچوی)دایــە قەڵــەم ،بــەاڵم ،پــاش ســێ ســاڵ ،بۆیدەركــەوت كــە ئەوانــەی
ئــەو پیالنەیــان گێــڕا ،بەعســییەكان بــوون ،ئەمەشــی بــە رۆژنامەی(االیــام) ژمــارە ،59
تەممــووزی  1962گــوت .لــە ســاڵی 1971دا لــە ســەمیناری (كوردســتان و شۆرشــەكەی)دا
ئاماژەمكــرد بــۆی .بــەاڵم ئــەم ئاگادارییــەی قاســم درەنــگ بــوو .دەبــێ ئەمــەش بێــژم كــە
كۆمۆنیســتەكان هەتــا دواڕۆژی مانــی قاســم؛ پشــتگیرییانكرد و بێجگــە لەمــەش؛ تاقمێــك
دەستوەشــێن و جنێوفــرۆش و رووهەڵامڵــراو و خۆبژێــن و هەلپەرســت كەوتبوونــە
نێویانــەوەو ،ئەمانیــش بێدەنگبــوون لــە كــردەوە ناڕەواكانیــان ،لەترســی ئــەوەی ،نەبــا
ژمارەی”جەمــاوەرە تێكۆشــەرەكەیان”كەمببێتەوە .الیەنگرانــی ســەییدیش لــەو رۆژانــەدا،
وەك خــۆم بەچــاوی خــۆم دیــم ،بەســواری دەیــان قەمــەرە و لۆریــی ســەربەتاڵ ،بەنێوشــار
و دەوروبــەردا فڕكەیــان دەهــات و هاواریــان دەكرد”:الدیــن دیــن االســام ،ماكو شــیوعیە”
(ئاییــن ئایینــی ئیســامە ،كۆمۆنیــزم بوونــی نییــە).
دوای ئەوە ،ســەیید پرســیاری ئەوەیكرد لێم ئایا “ســەركردە(زەعیم) مەالمســتەفای بارزانی،
بــە سیاســەتی قاســم و سیاســەتی حیزبەكــەی خۆی(پارتــی) رازییــە؟ ئایــا ئــەو شــتانەی لــە
رۆژنامــەی حیزبەكەیــدا (خەبــات) باڵودەكرێنــەوە بەدڵــی ســەركردە بارزانین؟”( ،ســەرنج:
“خەبات”بەعارەبــی لــە بەغــدا دەردەچــوو) .گوتــم“ :مامــە ســەیید؛ ئــەوەی لەبــارەی
بارزانییــەوە دەتوانــم بەبەڕێزتانــی بێــژم؛ ئەنجامــی ســەرنجدان و بەدواداچوونــی ئــەو
شــتانەیە كــە روودەدەن ،یــان ئــەو هــەواڵ و قســانەن كــە لــەو كەســانەوە دەیانبیســتم،
كــە زوو زوو دەچنــە الی بارزانــی ،ئەگەرنــا خــۆم ،بێجگــە لەوكاتــەی كــە بەمنداڵــی لــە
ســلێامنی ،مەالمســتەفا و چەنــد بارزانییەكــی دیكــە ،كــە لــەوێ دەستبەســەربوون و لــە
ماڵێكــدا نیشــتەجێبوون كــە لــە ســەرووی ماڵــی ئێمــەوە بــوو و ،بەزۆریــی كــە بــەالی
ماڵــی ئێمــەدا تێدەپەڕیــن دەمدیــن ،ئەوەتــەی گەڕاوەتــەوە لــە ســۆڤێت ،تەنــێ ،دووجــار
چــاوم پێیكەوتــووە .جارێكیــان لــە هۆتێلێكــی بەغدا(ســمیرأمیس)؛ رۆژی گەڕانــەوەی بــۆ
بەخێرهاتنكردنــی و ،جارەكــی دی ،مــام جــەالل بردمــی بــۆ ماڵەكــەی لــە بەغــدا ،كــە كاتــی
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ئــەوە نەبــوو لــە نێزیكــەوە هیــچ پرســیارێك بكــەم لێــی .چۆنكــە هەمیشــە خەڵكێكــی
زۆری لــە دەورەو ،خەڵكەكــەش لــە هەمــوو بابەتێكــن .بــەاڵم ،بەهــۆی ئەوانــەوە كــە
دەیناســن و زۆر نێزیكــن لێــی ،دەزانــم كــە لــە رامیاریــی و رەوشــی حیزبەكــەی رازی
نییــە ،ئەوەبــوو لــە كۆتایــی مانگــی حوزەیرانــدا ،هەمــزە عەبدوڵــا و برادەرەكانــی ،كــە
رێبازێكــی ســەر بــە پارتــی كۆمۆنیســتی عێراقیــان گرتبــوو ،مەالمســتەفا بەهێزێكــی
چەكــدارەوە چــووە ســەر مەڵبەنــدی پارتــی لــە بەغــدا و ،ئەوانــەی لــە حیــزب هەڵپەســارد.
ئەمــەش ئــەو راســتییە دەردەخــا ،كــە لــە رەوشــی رامیاریــی ســەركردەكانی پارتــی رازی
نییــە ،وەك بیستووشــمە بــاوەڕی بــە قســە و بەڵێنــی قاســم نەمــاوە .ئەوەشــم بیســتووە
كــە مەالمســتەفا لــە ســۆڤێت؛ بەتایبەتــی لــە ســەردەمی ســتالیندا ،ژیانێكــی زۆر ناخــۆش و
تاڵــی بەســەربردووە” .كــە لــەم قســانەدابووم ،شــێخ عەبدولزەهــرە گوتی”بارزانــی پیاوێكە
دەیــەوێ لــە كــورد نەتەوەیــەك پێكبهێنــێ و ئــەوەش مافێكــی رەوایــە” .ئەوجــا گوتــم“ :
مامەســەیید؛ كێشــەی كــورد كێشــەیەكی زۆر ســەختە و پێوەندیــی بــە ئێــران و تركیــا
و ســووریا و ســۆڤێت و ئەمریــكا و بەریتانیــا و فەرەنســا و دەوڵەتــە عەرەبییەكانــەوە
هەیــە و ،كێشــەی كــورد هــەر تەنــێ پێوەندیــی بــە عێراقــەوە نییــە كــە بەریتانییــەكان بــۆ
بەرژەوەندیــی خۆیــان ،ســێ الیەنیــان (شــیعە و ســوننی و كورد)یــان ترانجدووەتــە نێــو
ئــەم دەوڵەتــەوە ،بــێ ئــەوەی مــاف و ســنووری هــەر یەكەیــان دەستنیشــانبكەن .خــۆ
ئەگــەر بەڕێزتــان لەبــارەی ئــەم زۆرلێكراویــی و بەشــخوراوییەی كــوردەوە لێدوانێــك بــۆ
رای گشــتی باڵوبكەنــەوە ،دەبێتــە هێزێــك بــۆ دڵــی كــورد و ،زات دەنێتــە بەریــان دژ بــە
فەرمانڕەوایــی بوەســن.”....
لەمــەدا ســەیید گوتی”:ئــەم دەوڵەتــە دەوڵەتــی مەیمونە(دولــە القــرود) و دەوڵەتــی
مــرۆڤ نییــە .دڵنیابــە ،دەوڵەتــی مەیمــوون تاوەكــو ســەر بەرگە ناگرێــت” .گوتم “راســتتان
فەرمــوو :كوردیــش دەبێژن(:ســەگی هــار تەمەنــی چــل شــەوە)” ،گوتــی“ :أحســنتم”.
واتە”راســتتانگوتووە”.
لەمــاوەی قســەكردندا ســەیید گوتی“ :بەبـرا كوردەكانــم رابگەیێنە كە ئاگایــان لەخۆیان بێ
و ،دان بەخۆیاندابگــرن و هەڵنەچــن ،تاوەكــو ئــەم دەورە ،بەیارمەتــی خــوا ،بەســەردەچێ.
هیــچ دوورنییــە ئــەم شێتە(مەبەســتی لــە قاســم بــوو :نەبــەز) لەپــڕ پەالمــاری كــورد بــدا
و كوشــتارێكی زۆر بــكا لێیــان و ئەوســا بێــژێ :پیالنێكــی ئیســتیعامری پووچكردووەتــەوە،
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ئــەو دەمــەش ئــەم تەفرەخواردووانە(مغفلیــن)ی سەرشەقامەكانیش(مەبەســتی لەوانەبــوو
كــە لــەو رۆژانــەدا ،بەبیانــووی بەربەرەكانێی”كۆنەپەرســتی”یەوە لەخۆپێشــانداندابوون
لــە دژی :نەبــەز) بكەونــە چەپڵــە لێــدان بــۆ ســەرۆكی تاقانەیان(لــەوەدا زەردەخەنەیــەك
گرتی:نەبــەز) {ســەرنج :كۆمۆنیســتەكان قاســمیان نێونابوو”الزعیــم االوحد”(ســەرۆكی
تاقانــە) .پارتییەكانیــش نێویاننابوو”كاكــە كەریــم” .تەنانــەت رەحمەتیــی برایــم ئەحمــەد،
هەڵبەســتێكی بــۆ پەســندانی قاســم رێكخســتبوو گوتبــووی :كەریــم گۆشــت و ئێســقان
نییــە ،كەریــم تاكەئینســان نییــە كەریــم خــۆی بیروباوەڕە......هتــد .جــا ئەگــەر گۆشــت و
ئێســقان نەبووبــێ ،دیــارە دەبــێ “كڕكڕاگە”بووبــێ}.
پــاش ئــەم قســانە ،جارەكــی دی رووم لــە ســەیید نایــەوە و گوتــم“ :چۆنــە ئەگــەر
بەڕێزتــان بیروڕایەكــی خۆتــان بەرامبــەر كێشــەی كــورد بــۆ خەڵكــی عێ ـراق بخەنــەڕوو،
پشــتگیریی مافــی كــورد بكــەن ،كــە ئەوانیــش ئەوەیــان پێدەبــڕێ ،وەك هــەر گەلێكــی دی
بــە ئــازادی بژیــن” .ســەیید گوتــی“ :ئــەز چیــم پشــتگیریی كــورد بكــەم .خــوا پشــتگیر و
پەنــای هەمــوو زۆرلێكراوێكــە .ئــەز لەبەندەیەكــی بێدەســەاڵت بــەوالوە چــی دی نیــم”.
گوتــم“ :ســەیید ،راســتتان فەرمــوو ،ئێمــەی بەنــدە هەموومــان بەرامبــەر دەســەاڵتی خــوا
بێدەســەاڵتین ،بــەاڵم وەك بەنــدەی خــوا؛ دەبــێ پشــتی براكامنــان بگریــن و گوتــم”:وكان
اللــە فــی عــون العبــد مــادام العبــد فــی عــون أخیه”(تاوەكــو بەنــدە لــە یارمەتیدانــی
بــرای خۆیدابــێ ،خــوا یارمەتــی بەنــدەی خــۆی دەدا)” ،جارەكــی دی ســەیید گوتــی:
“أحســنت” .ئەوجــا گوتــی“ :ئەگــەر زەحمــەت نابــێ بــۆت و كاتــت هەیــە ،كــە گەڕایتــەوە
بەغــدا ،شــتێك بنووســە بــۆم لەبــارەی كــوردەوە بــە گشــتی و ،بەتایبەتــی كــوردی عێـراق
و دەســتەجۆراوجۆرەكانیان و داخوازییەكانیــان؛ تاوەكــو بەیارمەتــی خــوای مــەزن بتوانیــن
بەهەمــوو الیەكــان یارمەتــی یەكدیــی بدەیــن” .گوتــم“ :وەی بەســەرچاو”.
ئەوجــا شــێخ عەبدولزەهــرە گوتــی ،لەوەپــر نامانــەوێ زەحمــەت بــە ســەیید بگەیەنیــن
و دەمانــەوێ ماڵئاوایــی لــە ســەیید بكەیــن و كەمێــك بــە شــاردا بگەڕێیــن .ســەیید
گوتــی“ :هیــچ زەحمەتێكتــان بــۆ مــن پەیدانەكــرد و خۆشــیتان هێنــا بــۆم .بــەاڵم نابــێ
نانــی نیــوەڕۆ لــە هیــچ شــوێنێك بخــۆن و دەبــێ بێنــەوە ئێــرە بــۆ نانــی نیــوەڕۆ” .زۆر
سوپاســان كــرد .پــاش گــەڕان بەگەلێــك شــوێنی شــاری نەجەفــدا ،بــۆ نانــی نیــوەڕۆ
گەڕاینــەوە ،ســفرەیەك لەســەر زەوی راخ ـرا ،هەرســێكامن پێكــەوە دەســتامن بەخــواردن
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كــرد .خواردنەكــە خواردنێكــی دەروێشــانەبوو .پــاو و شــلەی باینجــان (یــان كوولەكــە
بــوو) ،چەنــد پلەگۆشــتێكی كــەم لەنێــو شــلەكەدابوو ،لەگــەڵ چەنــد كولێرەیەك و ماســتاو.
ســەیید گوتــی ”:ببــوورە ،ماســتاوەكە لــە ماســتی هەولێــر نییــە” (ســەرنج :لەوســەردەمەدا،
ماســتی هەولێــر ،یەكجــار بەنێوبانــگ بــوو ،جارێكیــان نامەیــەك نێردرابــوو بــۆ وەزارەتێــك
لەبەغــدا ،لــە پشــتی پاكەتەكــە نوورسابــوو ،بەرامبەر(لــن اربیــل= ماســتی هەولێــر).
ئێســتەش ماســت لــە ئێ ـران و تۆرانــەوە دێ بــۆ هەولێــر .رووی زەمانــە و ،ئەوانــە رەش
بــێ كــە زەمانەیــان گەیانــدە ئــەم رۆژانــە).
پــاش نانخــواردن و چایــی خواردنــەوە ،چەنــد میوانێــك هاتــن و ،هەریەكەیــان باســی
شــتێك و پرســیاری شــتێكی دەكــرد .ئــەوەی بــاش لەبیــرم مابــێ ئەوەیــە؛ یەكێــك وابزانــم
لــە بەغــداوە هاتبــوو ،گوتــی“ :قاســم هەڵوێســتی گۆڕیــوە بەرامبــەر بــە كۆمۆنیســتەكان،
پێویســتە لــەوەدا پشــتگیریی قاســم بكــرێ” .ســەیید گوتی”الكفــر ملــە واحدە”(واتــە :كفــر
لــە هەرالیەكەوەبــێ هــەر وەك یەكــە)؛ واتــە؛ نابــێ پشــتی خراپەكارێــك بگیــرێ دژ بــە
خراپەكارێكــی دیكــە .ئەوجــا داوای رایەمــان كــرد لــە ســەیید بــۆ رۆیشــن و ،ئەویــش
بەوپــەڕی ســادەیی و خاكێتییــەوە هەســتایە ســەرپێ و ،تاوەكــو بــەر دەرگەكــە لەگەڵــان
هــات و ،بەوپــەڕی خۆشەویســتییەكی باوكانــەوە منــی بەڕێكــرد و ،جارەكــی دی سوپاســی
شــێخ عەبدولزەهــرەی كــردەوە بــۆ ئــەو دەرفەتــەی كــە رەخســاندبووی .ئێدی لــە نەجەف
نەماینــەوە ،یەكســەر ســواری پــاس بوویــن و بــەرەو بەغــدا كەوتینــەڕێ ،چەنــد پاســێكامن
گــۆڕی تاوەكــو شــەو گەیشــتینەوە بەغــدا.
كــە چومــەوە ژوورەكــەم لــە هۆتێلەكــە ،ئــەم بەســەرهاتەم وەك خەونێــك هاتەبــەر چاو و،
هەســتم بــە خۆشــییەكی زۆر دەكــرد و ،هــەر ئــەو شــەوە دەســتمكرد بــە نووســینی ئەوەی
ســەیید موحســین حەكیــم داوایكردبــوو لێــم و ،بەڵێنــم دابــوو پێــی .پــاش هەفتەیــەك ،یان
دەرۆژ؛ كارێكــی خەســت و خــۆڵ ،نێزیكــەی حەفتــا الپــەڕەم نووســی لەبــارەی مێــژوو و
خاڵــە گرنگەكانــی كێشــەی كــوردەوە و ،دامــە دەســت شــێخ عەبدولزەهــرە ،ئەویــش لــە
هەلێكــدا بــردی بــۆی و ،كــە هاتــەوە گوتــی“ :ســەیید زۆر پێیخۆشــبووە و ،بەگەرمیی ســاو
دەكا لێــت و ن ـزای خێــردەكا بــۆت” .ئەمــە یەكەمیــن پێوەندییەكــی كوردیــی ـ رامیاریــی
بــوو لەگــەڵ ســەیید موحســین حەكیــم كــە رێبــەری شــیعەكانی جیهانــی ئــەو ســەردەمە
بــوو .بــە دڵنیاییــەوە دەبێــژم ،پێــش ئــەم پێوەندییــە ،نوێنەرانــی هیــچ كۆمــەڵ و رێكخـراو

125

 | 126بۆ واڵت

و حیزبێكــی كــوردی ،ســەردانی ئــەو پیاوەیــان نەكــردووە .ســەركردەكانی ئــەو دەمــەی
كــورد ،لەباســی لێنیــن و ســتالین و ســۆڤێت و شــووئین الیــی چیــن و مــاوی خەرەفــاو
بــەوالوە ،زمانیــان بــۆ هیــچ نێوێكــی دی گۆینەدەكــرد .ئێســتاكەش كــە حیزبی”املجلــس
األعــى للثــورة اإلســامية يف العـراق” كــە لــە هەشــتاكاندا لــە ئێـران دامــەزراوەو ،نەوەكانی
ســەیید موحســینی رەحمەتــی دەیبــەن بەڕێــوە ،بەرژەوەندیــی رامیاریــی وایكــردووە
لێیــان ،كــە لەگــەڵ پارتــی و یەكێتــی پێوەندییەكــی رامیارییــان هەبــێ و ،هێنــدەك لــە
سیاســەتكارانی كــورد ،نابەرپرســانە و خۆهەڵكێشــانە دەبێــژن كــە ئــەم پێوەندییــەی
ئەوڕۆیــان باپیرانــی هەردووالیــان دایامنەزرانــدووە ،درۆیەكــی رووتــە و جێــی شــەرمە.
هەروەهــا ،بەدڵنیاییــەوە دەبێــژم كــە ئــەم پێوەندییــەی مــن بــوو بەهــۆی ئــەوەی ســەیید
موحســین ئــەو فتوایــە دەربــكات لەكاتــی شۆرشــی ئەیلوولــدا و بێــژێ؛ “بــاوەڕداران،
نابــێ یەكــدی بكــوژن ،ئــەوی دەكــوژێ و ئــەوی دەشــكوژرێ؛ هەردووكیــان بــە ئاگــری
دۆزەخ(جهنم)دەســوووتێن” .ئەمــەش ،مانــای وابــوو؛ نابــێ شــەڕ و بەگژیەكداچــوون
لەنێــوان كــورد و عێراقــدا هەبــێ؛ بەڵكــو كێشــەی كــورد بــە ئاشــتی چارەســەربكرێت.
هــەر لەســەر ئەمــەش بــوو كــە دەســەاڵتدارانی شۆڤێنیســتی ئــەو ســەردەمەی عێ ـراق
دەیانگوت”پیــاوە نامۆكە”{مەبەســتیان لــە ســەیید موحســین حەكیــم بــوو كــە گوایــە
بەبنەچــە و رەچەڵــەك ئێرانییــە و خەڵكــی عێــراق نییە}”دڵــی بەســەربازی ئــەم
واڵتە(عێ ـراق) ناســووتێ ،كــە دەكــوژرێ ...هتــد” .ئــەم فتوایــەش كارێكــی زۆری كــردە
ســەر ســەربازە شــیعەكان و پشــتی ســاردكردنەوە لــە پەالماردانــی كــورد و هێندێكیشــیان
رایانكــردە الی پێشــمەرگەی كــورد.
كــە لــە ســاڵی 1969دا لــە هەمبــۆرگ؛ نامیلكــەی (حــول املشــكلە الكردیــە) واتــە (لەبــارەی
كێشــەی كــوردەوە)م بــە عارەبــی نووســی و لەالیــەن (یەكێتیــی نەتەوەییــی خوێندكارانــی
كــورد لــە ئەوروپا-نوكســە)Nukseەوە چــاپ و باڵوكرایــەوە ،زۆر بەڕێــزەوە نێــوی ســەیید
موحســینم بــرد و هەڵوێســتەكەییم بــەرز نرخانــد .هەروەهــا لــەو ســەمینارەدا كــە بــە
زمانــی عارەبــی لــە  21ی گواڵن(مایــس)ی 1994دا لــە كوێلن(ئەڵامنیا)لــە دووەمیــن
كۆنگــرەی (چارەســەركردنی ئیســامانەی كێشــەی كــورد) بەبانگێشــتی “یەكگرتــەی
ئیســامیی كوردســتان” ســازكرا؛ جارەكــی دی باســی هەڵوێســتی ســەیید موحســین و
چاوپێكەوتنــم لەگەڵــی كــرد .ئــەم ســەمینارە لەژێــر نێــوی (املســتضعفون الكــرد واخوانهــم
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املســلمون) (كــوردی كەنەفتكـراو و بـرا موســوڵامنەكانی) چاپــی یەكــەم (لەنــدەن )1997
چاپــی دووەم ( ســلێامنی  )2006ل )120ســەرنج( :ئــەم ســەمینارە ،دووجــار كــراوە بــە
كــوردی لەالیــەن دوو كەســەوە ،كــە نــە لەگــەڵ یــەك هاوكارییانكــردووە و ،نــە پرســێكیان
بەمــن كــردووە بــۆ وەرگێڕانــی و ،نــە وەرگێرانەكەیــان نــاردووە بــۆ مــن بــۆ تەماشــاكردن.
هــەردوو وەرگێڕانەكــە پــڕن لــە هەڵــەی زمانەوانــی و چاپــی :نەبــەز).
ئەوجــا ئێســتە كاتێــك كــە ســەیید موحســین حەكیــم ،لەگــەڵ خومەینــی دا بــەراورد
دەكــەم ،جیاوازییەكــی گــەورە دەبینــم لەنێوانیانــدا .ســەیید موحســین ،فتــوای دا بــۆ
نەڕشــتنی خوێنــی كــورد ،بــەاڵم خومەینــی فتــوای دا بــۆ رشــتنی خوێنــی كــورد .دیــارە
بۆنــی گــوڵ و بۆنــی پیڤــاز نابنــە یــەك.
پــاش دوو ســاڵ ،مــاوەی “بەكرێدانــم بــە قوتابخانــەی دوانێوەندیــی جەعفەرییــە”
لەالیــەن وەزارەتــی زانیارییــەوە ،بەپێــی فەرمانــی وەزارەت ژمــارە  48413ی 1960/9/19
و بــە واژۆی زەعیــم روكــن ئیســاعیل عــارف ڤەژیــری زانیــاری ،تەواوبــوو و ،بڕیــاری
گێڕانــەوەم بــۆ قوتابخانــەی نێوەندیــی زوبێــر دەرچــوو .زۆر هەوڵمــدا مبگێڕنــەوە بــۆ
كەركــووك ،بــەاڵم ســەرینەگرت .لەوماوەیــەدا( ،بەڕێوەبەرێتیــی گشــتیی خوێندنــی كوردیی
(مدیریــة الدراســات الكردیــة العامــة) لــە بەغــدا دمەزرابــوو ،وەك لــە وتــاری (بەبۆنــەی
ئاهەنگــی بەشــی كوردیــی لــە زانســتگەی بەغدا/بەشــی كــوردی لــە زانســتگەی بەغــدا
لــە 1959دا چــۆن دامــەزرا) ،خســتمەڕوو( ،پاشــكۆی رووداو ژ  .)2009/11/16 ،86دكتــۆر
جەمــال حاجــی شــەفیق كــە لــە زانســتگەی ژنێڤ(ســویرسا) قانونــی خوێندبــوو ،كرابــووە
بەڕێوەبــەر و ،مامۆســتا ســادق بەهائەدیــن بــە یارمەتیــدەری .ئەوانــەی كــە دژایەتــی
ئێمەیــان دەكــرد ،مەبەســتم لــە ئێمە(ئــەو هەشــت مامۆســتایەیە كــە بیرخەرەوەكەمــان
دا بــە قاســم و ڤەژیــری زانیــاری بــۆ دامەزراندنــی بەڕێوەبەرێتیــی زانیاریــی كوردســتان
و ،بەشــی كوردیــی لــە زانســتگەی بەغــدا) كورســییەكانی “بەڕێوەبەرێتــی گشــتیی
خوێندنــی كوردیی”یــان لەنێوخۆیانــدا دابەشــكردبوو .گوتیــان هەولێریــش وەك كەركــووك
كوردســتانە؛ دەبچــۆ لــەوێ خزمــەت بكــە .گوتــم :باشــە ،لەبــەر خۆتــان و خزمەتتــان مــرم!
“ئەوجــا بەپێــی بڕیــاری وەزارەتــی زانیاریی(معاریــف) ژ  53455ی  1960/10/5هــەر بــە
ئیم ـزای ئیســاعیل ئەلعــارف گوێزرامــەوە بــۆ قوتابخانــەی نێوەندیــی زازا لــە هەولێــر و
ئەوجــا بــۆ دوانێوەندیــی هەولێــر” .بەڕێوەبــەری قوتابخانــەی دوانێوەندیــی جەعفەرییە و
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مامۆســتاكان ،زۆریــان پێناخۆشــبوو كــە زانیــان بەجێیاندەهێڵــم ،تكایانكــرد لێــم مبێنمــەوە.
كــە داوای لێبووردنــم كــرد ،بە مامۆســتا شــێخ عەبدولزەهرەیــان گوتبوو ،پەشــیاممنبكاتەوە.
ئەویــش گوتبــووی”دوو ســاڵ خزمەتــی ئێمــەی كــرد ،بــا ئەوجــا خزمەتــی كوردەكــەی
خۆشــی بــكا” .ئــەز ،وەك مامۆســتا لــە قوتابخانــەی جەعفەرییــە جیابوومــەوە ،بــەاڵم بەدڵ
جیانەبوومــەوە لێــی ،تاوەكــو ئێســتەش بیــری ئەوكاتــە دەكەمــەوە .ئــەو دوو ســاڵە ،دوو
ســاڵی خۆشــی ژیانــم بــوو .رۆژی مااڵوایــی ،مامۆســتایان و قوتابیــان ،ئاهەنگێكــی جوانیــان
گێـڕا بــۆم ،كــە بەڕاســتی خەفەتبــار بــووم ،بەدووركەوتنــەوەم لێیــان .ســاڵی دوایــی 1960
ـ  1961بوومــە مامۆســتا لــە هەولێــر و ،ئــەوەش چیرۆكێكــی خــۆی هەیــە ،بامبێنــی بــۆ
كاتێكــی دی.
چەند سەرنجێك:
(*) ـ شــایانی باســە ئــەو رۆژەی لەبەغــدا كەومتــەڕێ بــەرەو ســویرسا ،لــە گواڵنــی 1962دا
بەڕێكــەوت لــە فڕۆكــەدا لەگــەڵ گەنجێكــی عەرەبــی بەغدایــی ناســیاویم پەیداكــرد كــە
بــۆ رابــواردن و گەشــتیاریی دەچــوو بــۆ ژنێڤ(ســوێرسا) .گوتــی ماوەیــەك لــە ژنێــڤ
دەمێنێتــەوە .رۆژێكیــان لــە بــازاڕ چاومــان بەیەككەوتــەوە و ماوەیــەك پێكــەوە گەڕایــن،
گوتــی بەتەمایــە بگەڕێتــەوە بەغــدا ،ئەگــەر كارێكــم هەبــێ بیــكا بــۆم .منیــش گوتــم
نامەیــەك دەنووســم بــۆ مامۆســتایەكی هەڤاڵــم كــە لــە قوتابخانــەی دوانێوەندیــی
جەعفەرییەیــە ،ئەگــەر بكــرێ بیبــەی بــۆی .گوتی”بەســەر چــاو” ماڵــی ئاوابــێ نامەكــەی
گەیاندبــووە شــێخ عەبدولزەهــرە .ئەویــش وەرامــی نامەكــەی دابــووەوە .ئــەوەی لێــرەدا
بگوتــرێ ئەوەیــە بــەر لــەوەی بــەرەو ئەورووپــا بكەومــەڕێ ،جارەكــی دی لەبەغــدا
چوومــە ســەردانی هەڤــاڵ مامۆســتاكانم لــە قوتابخانــەی جەعفەرییــە .شــێخ عەبدولزەهرە
دەیویســت پەرتۆكێــك لەبــارەی بابییــەكان و بەهائییەكانــەوە بنووســێ و ئــەزژی دەمزانــی
كــە پەیامبــەری بەهائییەكان”عەبدولبەهــا” ( 1817ـ  )1892پــاش ئــەوەی لەالیــەن مــەال
ئێرانییــەكان و مەالكانــی بەغــداوە تەنگــی پێهەڵچرنابــوو ،روویكردبــووە كوردســتان و دوو
ســاڵ لــە ســلێامنی ( )1855 -1854و لــە مزگەوتــی شــێخەڵاڵی هەولێــر (كــە بەمزگەوتــی
دوودەرگــە بەنێوبانــگ بــوو) بەنێــوی خواســتەمەنیی دەروێــش محەممەدەوە مامۆســتایی
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كردبــوو و باوەڕنامە(إجازە)یەكــی ئایینــی كــە بەخەتــی خــۆی و بــە فارســی بــۆ قوتابییەكی
نووســی بــوو ،لــەالی بەڕێوەبەرانــی ئــەو مزگەوتــە مابــوو ،كــە ماڵیــان چووبــووە بەغــدا،
بەهــۆی دۆســتایەتییانەوە لەگــەڵ مــن ،بەتایبەتیــی كــە یەكێــك لــە كچەكانیــان شــووی
بــە كوڕێكــی كەركووكــی هاوڕێــم كردبــوو ،رازیبــوون كــە كۆپییەكــی ئــەو باوەڕنامەیــە
بــدەن بــە شــێخ عەبدولزەهــرە ،كــە ئــەو بەڵگەنامەیــەی لــە پەرتۆكەكەیــدا بەكارهێنــاوە.
دانەیەكــی لــەو پەرتۆكــەی ناردبــوو بــۆم ،بــەاڵم نازانــم دام بەكــێ و نەیدامــەوە.
(*) ـ كــە لــە قوتابخانــەی جەعفەرییــە بــووم ،ماوەیــەك سەردەمی”لێشــاوی
كۆمۆنیســتەكان” بــوو .مامۆســتایەكی بەشــی زمــان و وێــژەی عەرەبــی لــە زانســتگەی
بەغــدا كــە نێــوی دوكتــۆر عەبدولــڕەزاق محێدیــن و شــیعەیەكی عەرەبــی ناسیۆنالیســت
بــوو ،بــەاڵم سەربە”بەعســییەكان”نەبوو ،زۆر ئازایانــە و بابەتانــە؛ وتــاری رەخنەگرانــەی
لەبــارەی كۆمۆنیســتەكان و كردەوەكانیــان دەنووســی لــە یەكێــك لــە رۆژنامەكانــی بەغــدا
كــە ئێســتە نێوەكەییــم نایەتــەوە بیــر .هــەر لــەو ماوەیەشــدا ،لەگــەڵ شــاندێكی عێراقــی
ســەفەرێكی ســۆڤێتی كــرد ،كــە گەڕایــەوە وتارێكــی نووســی كــە ئێســتەش ســەرنێوەكەییم
لەبیرمــاوە( :أمــە تــأكل و تنــام و تســتحم فــی غرفــە واحــدە – نەتەوەیــەك دەخــوا و
دەخــەوێ و خــۆی دەشــوا لەتاكــە ژوورێكــدا) ،باســی ژیانــی كولەمەرگیــی راســتە
خەڵكەكــەی ســۆڤێتی كردبــوو كــە خێزانەكانیــان ،هــەر یەكەیــان لــە ئاپارمتانێكــی یــەك
ژووریــدا ژیــان دەبەنەســەر .شــێخ عەبدولزەهــرە كــە ئــەم مامۆســتایەی دەناســی ،منــی
بــرد بــۆالی و ،پێكــەوە ،كارێكــی وامانكــرد كــە دوكتــۆر عەبدولــڕەزاق محێدیــن لــە یەكێــك
لــە وتارەكانــی دا ،كــە ئــەوەش بەبۆنــەی نووســینێكی رۆژنامــەی (إتحــاد الشــعب)ەوە
بــوو ،كــە باســی كۆمــاری كوردســتانی تێــدا كرابــوو ،بنووســێ “كــوردەكان مافــی ئەوەیــان
هەیــە ســەربەخۆبن” (مــن حــق أالكــراد أن یســتقلوا .)...ئــەم قســەیە بــۆ ئــەو رۆژە
قســەیەكی بەجەرگانەبــوو ،چۆنكــە پارتییــەكان زاتــی ئەوەیــان نەبــوو ،بەئاشــكرا باســی
ئۆتۆنۆمیــش بكــەن .ئەمــەش بــووە هــۆی ئــەوەی كــە رەحمەتــی مەســعوود محەممــەد،
هەلێــك هەڵبكــەوێ بــۆی و ماوەیــەك بــە وتــاری نێــو رۆژنامــە لەگــەڵ ئــەم مامۆســتا
عارەبــە بكەوێتــە وتووێــژ .لەســەردەمی عەبدولڕەحــان عــارف دا ،دوكتــۆر عەبدولــڕەزاق
محێدیــن بــووە ڤەژیــری “یەكێتی”(عــەرەب) كــە ڤەژیرێتییەكــی تازەدامەزراوبــوو لــە
عێراقــدا ،پــاش ئــەوە ك ـرا بــە ســەرۆكی ئەكادێمیــای زانســتیی عێ ـراق.

129

 | 130بۆ واڵت

(*) ـ گەلێــك لــە كەســایەتییە نارساوەكانــی بەغــدا ،بەتایبەتیــی شــیعەكان كــە منداڵەكانیان
لــە قوتابخانــەی جەعفەرییــە دەیانخوێنــد ،دەهاتــن بــۆ ســەردامنان .یەكێــك لەوانــە
ســەیید عەبدولــڕەزاق ئەلحەســەنی بــوو كــە تاریق(طــارق)ی كــوڕی قوتابــی مــن بــوو لــە
پۆلــی ســێیەمدا .تاریــق ســەر بەچەپییــەكان بــوو ،حــەزی لەچــارەی باوكــی نەدەكــرد و
دەیگوت”باوكــم ناسیۆنالیســتە” .حەســەنی ،هــەر لەســەردەمی دامەزراندنــی حكوومەتــی
عێراقــەوە ،لەالیــەن ئینگلیزەكانــەوە كرابــووە بنووســی كــۆڕی ڤەژیران(ســكرتیر مجلــس
الــوزراو) و چەنــد پەرتۆكێكیشــی لەبــارەی مێــژووی ڤەژیرەكانــی عێراقــەوە نووســیوە.
هەروەهــا پەرتۆكێكیشــی لەبارەی”مێــژووی رامیاریــی نوێــی عێـراق”ەوە باڵوكردووەتــەوە.
كــە لەمانــەدا هەوڵیــداوە بزووتنــەوەی كــورد ،بــە فیتــی ئینگلــزەكان بداتــە قەڵــەم .ســەیر
ئەوەیــە ،شــێخ عەبدولزەهــرە و چەنــد مامۆســتایەكی دیكــەش؛ هۆشــیارییان دابەمــن و
گوتیــان؛ وریابــە لــە حەســەنی ،حەســەنی ســیخوڕە .حەســەنی؛ لەســەرەتای ســەردەمی
قاســم دا زۆر ترســی لەخــۆی و پلەكــەی هەبــوو ،بــەاڵم مرۆڤــی هەلپەرســت لــە هەمــوو
ســەردەم و بازاڕێكــدا جێیاندەبێتــەوە .پەرتۆكەكانــی وەك فاكــت سەرنجڕاكێشــن ،چۆنكــە
بەڵگەنامەگەلێكیــان گرتووەتەخــۆ ،كــە بــۆ مێژوونــووس بەكەڵكــن ،بــەاڵم ئــەم پیــاوە
بەمێژوونــووس دانانــرێ ،بەڵكــو بەكۆكــەرەوەی فاكتگــەل .حەســەنی و دوكتــۆر كەمــال
مەزهــەر دۆســتایەتییان خــۆش بــوو و ،هەردووكیــان زوو زوو پەســنی یەكدییــان دەدا.
چۆنكــە هەردووكیــان لــە شــێواندنی مێــژووی كــورددا دەســتێكی درێژیــان هەبــوو.
نووســینەكانی د.كەمــال مەزهــەر و كەســانێكی دیكەشــم خســتووەتە ژێــر هوردبینــی
لێكۆڵینــەوە ،لــە نامیلكەیەكــدا لەژێــر نێــوی (شــێواندنی مێــژووی كــورد لــە هــزر و
بەرهەمــی ســەر كاخــەزی چینــی هــوردە بۆرژوازیــی كــورددا) كــە ئەگــەر تەمــەن
بەبەرییــەوە مابــێ ،باڵودەكرێتــەوە.
(*) ـ پاشــنیوەڕۆیەك عەقیــد فازیــل عەبــاس مەهداوی(العقیــد فاضــل عبــاس املهــداوی)
ســەرۆكی دادگــەی بەرزیــی ســوپایی تایبەتیی(املحكمــە العســكریە العلیــا الخاصــە) كــە
كۆمۆنیســتەكان نێویاننابــوو “دادگــەی گەل”(محكمــە الشــعب) لەگــەڵ عەقیــد وەســفی
تاهیــر (العقیــد وصفــی طاهــر) ئەندامــی دادگــە؛ هاتــن بــۆ قوتابخانەكەمــان .وەســفی
تاهیــر تاوەكــو رۆژی كودەتــا(14ی تەممــووز پاســەوانی نووری ســەعید بوو (كــە بەنووری
پاشــا نێــوی رۆیبــوو) ،بــەاڵم رۆژی “شــۆرش” ویســتبووی بچــێ نــووری ســەعید بكــوژێ،
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نــووری ســەعیدی زۆرزان هــەرزوو بەجلكــی ژنانــەوە رایكردبــوو ،بــەاڵم دوایــی بەهــۆی
پێــاوە پیاوانەكەیــەوە نارسایــەوەو بەشــێوەیەكی دڕندانــە لەالیــەن خەڵكــەوە لەتوپەتكـرا.
بەبۆنــەی هاتنــی مەهــداوی و وەســفی یــەوە بــۆ قوتابخانەكەمــان ،قوتابییــەكان لــە
ســاڵۆنی قوتابخانەكــەدا كۆبوونــەوە و كردیــان بەچەپڵەلێــدان و كوڕوكچــی قوتابی لەســەر
شــانۆكە هەڵپەڕكێــی عارەبــی و كوردییــان پێشــاندا و ،مەهداویــش گەلێك باســی “برایەتیی
كــورد و عــارەب”ی كــرد و گەلێــك جنێــوی ئاڕاســتەی بەعســییەكان و میرسییــەكان كــرد.
بــۆ ســبەینێ؛ دارودەســتەی بەعســییەكان و دووژمنانــی قاســم و نەیارانــی شــیعەكان،
وایــان باڵوكردبــووەوە كــە لــە قوتابخانــەی شــیعەكان ،كچــان بەخواســتی مەهــداوی
دانســیانكردووە و بەڕێوەبەرێتیــی قوتابخانــەش هیچــی نەگوتــووە .قوتابییــەكان لەمــە
تووڕەبــوون و پەالمــاری مامۆســتایەكی میرسییــان دا ،كــە لــە قوتابخانەكەمانــدا بەكــرێ
راگیرابــوو ،بەپاڕانــەوەی مــن و شــێخ عەبدولزەهــرە لە“سەحل”(ســحل)كردن رزگاری بــوو.
شــایەنی باســە ،كــە بەڕێوەبــەری قوتابخانــە مامۆســتا حەســەن زەلزەلــە ئێمەی مامۆســتای
بــە مەهــداوی ناســاند و كــە ســەرە هاتــە ســەر مــن ،گوتی؛”مامۆســتا جەمــال لەبــرا
كوردەكامنانــە” ،مەهــداوی زۆربــە رووخۆشــییەوە گوتــی“ :لــە الوانی كوردســتانیت” ،گوتم:
“نەخێــر لەهیــج حیــزب و كۆمەڵەیەكــدا نیــم” ،گوتــی“ :بۆچــی؟ ئەوانــە خزمەتــی كــورد
دەكــەن” .گوتــم “بۆچــی خزمــەت هــەر ئەوەیــە كــە لەنێــو حیــزب ،یــان كۆمەڵەیەكــدا
بكــرێ؟” ،گوتــی “نــا .بــەاڵم پێكەوەبــوون هێــزە” .مەهــداوی لەگــەڵ منــی كــورد ،پــر
لــە هەمــوو مامۆســتاكانی دی قســەی كــرد .راســتییەكەی مەهــداوی ،ســەرەڕای هەمــوو
قســەی قــۆڕ و كــردەوەی قــۆڕی؛ جــۆرە خۆشەویســتییەكی هەبــوو بەرامبــەر بــە كــورد،
نازانــم ئــەوە لەچییــەوە هاتبــوو ،بــەاڵم ئــەوە دەزانــم كــە مەهــداوی پــوورزای قاســم
بــوو .قاســمیش نیوەكــورد و نیــوە عــارەب ،نیــوە شــیعە و نیــوە ســوننی بــوو .جــا ئایــا
ئــەم هەســتەی مەهــداوی لــەم پێوەندییــەوە بــوو یــان نــا ،نازانــم .چۆنكــە مەهداویــش و
قاســمیش هەدووكیــان دەیانگوت”ئێمــە عەرەبیــن”.
(*) ـ قوتابخانــەی جەعفەرییــە هەرچەنــدە قوتابخانــەی شــیعە عەرەبــەكان بــوو؛ بــەاڵم
گەلێــك كــورد كــە شــیعە نەبــوون ،دەهاتــن بــۆ خوێنــدن لــەوێ ،بەهــۆی بوونــی مــن لــەو
قوتابخانەیــە .یەكێــك لەوانــە هاوبیــر كامیــل ژیــر بــوو كــە ئەزموونــی بەكالۆریــای پۆلــی
پێنجەمــی (بەشــی وێژەیــی) بەشــێوەی دەرەكــی لــەو قوتابخانەیــەدا بەســەركەوتن دا،
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پــاش ئــەوەی ماوەیــەك خەریكــی بەهێزكردنــی بــووم لــە مامتاتیكــی گشــتی دا.
(*) ـ زۆر هەوڵمــدا لەبــارەی چارەنووســی قوتابخانــەی دوانێوەندیــی جەعفەرییــە
و مامۆســتاكانی ئــەو ســەردەمەوە كــە لــەوێ بــووم ،بەتایبەتیــی مامۆســتایان
شــێخ عەبدولزەهــرە ئەلســەغیر و حەســەن زەلزەلە(بەڕێوەبــەری قوتابخانەكــە) و
ئەبوشــەزا(یارمەتیدەری بەڕێوەبــەر) ،هێنــدەك زانیاریــی پەیدابكــەم ،لــێ ،ئــەوەی ،كــە
تائێســتا دەســتمكەوتووە ئەوەیــە كــە قوتابخانــەی دوانێوەندیــی جەعفەرییــە ،تائێســتە،
لــە شــوێنەكەی جارانیــدا ،كــە لەپشــت پێچی”حافــز قازی”(حافــڤ القاچــی) یــەوە
بــوو ،هەرمــاوە ،بــەاڵم لەســەردەمی دەســەاڵتدارێتی بەعســییەكاندا ،نێوەكــەی كــراوە
بــە (قوتابخانــەی دوانێوەندیــی شــەهید محەممــەد ســەملان)و ،پــاش رووخانــی رژێمــی
بەعــس ،نێــوە كۆنەكــەی خــۆی وەرگرتووەتــەوە.
هەرچــی مامۆســتا شــێخ عەبدولزەهــرەی هەڤاڵاممۆســتامە ،ئــەوا بەپێــی هەواڵێــك كــە
لــە بەڕێــز جەمالەدینــی كــوڕی وەرگیـراوە ،باوكــی كــە لــە 1918دا لەدایكبــووە و تاوەكــو
ســەرەتای هەشــتاكان هــەر لــەوێ مامۆســتابووە ،ئەوجــا كــە خانەنشــین ك ـراوە ،مــاوەی
ســاڵێك یــان ســاڵونیوێك ،بــووە مامۆســتا لــە حەوزەكانــی نەجــەف و ،پــاش ئــەوەش بــووە
مامۆســتا لە”ئینســتیتۆتی ئیســامی”(املعهد االســامی) لــە ســامەڕڕا و ،هــەر لــە ســامەڕڕا،
لــە 1987دا كۆچیدواییكــردووە و لــە نەجــەف نێــژراوە .رەوانــی شــادبێ.
لەبــارەی پەرتۆكەكــەی باوكییــەوە (البهائییون)بەڕێــز جەمالەدیــن گوتوویەتــی كــە كاتــی
خــۆی لــە لوبنــان چاپكــراوە ،بــەاڵم بەهــۆی ســووتانی ماڵەكەیانــەوە؛ گەلێــك شــتیان
لەنێوچــووە و ،ئێســتەش هیــچ دانەیەكیــان لــەو پەرتۆكــە النەمــاوە .بــەاڵم ،دەگــەڕێ
بەدوایــدا ،ئەگــەر دەســتیكەوت ،ئــەوا هەمــووی فۆتۆكۆپــی دەكات بۆمــان.
بەڕێــز جەمالەدیــن ،جــارێ تەندروســتیی خراپــە و ناتوانــێ خــۆی زۆر مانــدوو بــكات.
لەبــارەی مامۆســتایان حەســەن زەلزەلــە و ئەبوشەزاشــەوە ،هیــچ زانیارییەكــی نییــە،
چۆنكــە ئــەو لــە ســاڵی 1976دا لــەو قوتابخانەیــە قوتابــی بــووە و لــە زەمانــی ویــدا؛ ئــەو
دوو مامۆســتایە لــەوێ نەبــوون.
بەرلین پاییزی 2009
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ئازادی لە سەربەخۆیی بەنرخرتە
كاژێــر 11-10ی پێــش نێــوەڕۆی  ،2012/10/14چاپــی ئەوروپــای هەفتەنامــەی (رووداو)
ســەمینارێكی بــۆ پرۆفیســۆر د.جەمــال نەبــەز و د.هانەلــۆرە كویشــلەر ســازكرد ،لــە
چوارەچێــوەی پێشــانگەی نێودەوڵەتیــی كتێــب لــە فرانكفۆرتــی ئەڵامنیــا لــە هۆڵــی 5.1ی
ئــەو پێشــانگەیەدا .ژمارەیــەك كــورد و ئەڵــان لــەو ســەمینارەدا ئامادەبــوون .پووختــەی
قســەكانی مامۆســتا جەمــال نەبــەز كــە لێــرەدا باڵوكراونەتــەوە بــە زمانــی كــوردی بــوون،
لەالیــەن ئەیــوب نــووری راســتەوخۆ دەكرانــە ئینگلیــزی لــە ســەمینارەكەدا.
مامۆســتا جەمــال نەبــەز كــە لــە  1933/12/1لــە ســلێامنی لەدایكبــووە ،لەســەرەتای
ســااڵنی شەســتەكانەوە لــە ئەڵامنیــا دەژیــا و لــە رۆژی  2018/12/8هــەر لەوێــش كۆچــی
دواییكــرد.
پرۆفیســۆر د.جەمــال نەبــەز خاوەنــی چەندیــن كتێــب و لێكۆڵینــەوەی دانســقەیە
لەســەر زمــان و مێــژوو و بیــری نەتەوەیــی كــوردی .هەمیشــە بۆچوونــی تایبەتــی
نەتەوەییانــەی خــۆی هەبــووە ســەبارەت رووداوەكانــی كوردســتان لــە رێگــەی نووســین
و ســەمینارەکانییەوە.
ئەمەی خوارەوە پووختەیەكە لە قسەكانی د.جەمال نەبەز لەو سەمینارەدا:
زۆر كــەس هــەن ســەبارەت ئــەو دەوڵەتانــەی كوردســتانیان داگیر و دابەشــكردووە ،چونكە
خۆیــان كێشــەیان لەنێوانــدا هەیــە ،ئەگــەر كــورد بێــن بڵێــن ئێمــە دەمانــەوێ ئێســتا
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دەوڵــەت دروســتبكەین ،بــەڕای ئــەو كەســانە ئــەوە كاتێكــی باشــە .لــە ســەتەی رابــردوودا
چەنــد دەرفەتێــك كەوتنــە دەســت كــورد ،یەكێــك لەوانــە رووخانــی ئیمپراتۆریەتــی
عوســانی بــوو ،بەوشــێوەیە كــورد ،عــەرەب ،الز و چەركــەس دەرفەتیــان هەبــوو ببنــە
دەوڵەتــی ســەربەخۆ.
ئێســتاش زۆر دەوڵــەت هــەن ترســیان لــێ نیشــتووە كــە كــورد ببنــە خــاوەن دەوڵەتێكــی
ســەربەخۆ ،جــا بۆیــە دەڵێــن ،ئێســتا ســەردەمی دەوڵەتــی ناســیۆنال نەمــاوە ،ئــەوان
منوونــە بــە یەكێتیــی ئەوروپــا دەهێننــەوە ،دەڵێــن ئەوروپــا ســەردەمێك شــەڕی نێوخۆییان
هەبــوو ،بــەاڵم ئەوەتــا یەكێتیــی ئەوروپایــان دروســتكردووە .ئێســتا دەبــێ ئێمــە تەماشــای
ئــەوە بكەیــن كــە یەكێتیــی ئەوروپــا نەبووەتــە هــۆی ئــەوەی كــە گەلــی ئەڵامنیــا ،گەلــی
فەرەنســا ،گەلــی ئیتاڵیــا و گەالنــی ئیتاڵیا لەنێــو یەكرتدا بتوێنەوە بەشــێوەی ئاسمیالســیۆن.
ئەمــڕۆش تەماشــا بكــەن ،یەكێتیــی ئەوروپــا كــون و كەلەبــەری تێبــووە ،ئەوەتــا تەماشــای
كێشــەی یــۆرۆ بكــەن بزانــن گەیشــتووەتە چــی؟ تاكــەی یەكێتیــی ئەوروپــا بەوشــێوەیە
ســەردەگرێ ئــەوەش نازانــم ،مــن خــۆم پێموایــە باســكردنی یەكێتیــی ئەوروپــا واتــە
باســكردنی یەكێتــی دراو ،ئــەوە هەنگاوێكــی زووبــوو ،پێویســتبوو ماوەیــەك دوابخرێــت.
دەوڵەت دروستكردن بۆ كورد شتێكی ناچارییە
ئەوانــەی بــە كــورد دەڵێــن كاتــی دەوڵەتــی ناســیونال نەمــاوەو بۆچــی كــورد نایێــن لەنێــو
ئــەو دەوڵەتانــەدا داوای ئــەوە بكــەن ببنــە هاونیشــتامن ،بۆچــی نابنــە هاونیشــتامنی ئــەو
واڵتانــە و ببڕێتــەوە ،كەچــی هــەر ئەو كەســانەن كە پشــتگیری دەوڵەتە ناسیونالیســتەكانی
خۆشــیان دەكــەن .هەروەهــا ئەوەشــان بینــی چــۆن دەوڵەتــی ئەڵامنیــا و دەوڵەتــی
توركیــا ،پشــتگیری دروســتبوونی دەوڵەتــی كۆســۆڤۆیان كــرد ،چــۆن پشــتگیری دامەزرانــی
دەوڵەتــی كرواتیایــان كــرد ،لەكاتێكــدا ئــەو دوو دەوڵەتــەش دەوڵەتــی ناســیونالن .شــتێكی
دیكــەش هەیــە حەزدەكــەم بیڵێــم ،چونكــە چەنــد كوردێــك لێــرە دانیشــتوون ،ئەویــش
ئەوەیــە كــە چەنــد كوردێكــم بینــی دەیانگــوت ئەگــەر كوردســتان بــووە دەوڵــەت  ،بــەاڵم
نەبــووە دەوڵەتێكــی لیــراڵ و ســێكوالری جیاكــەرەوەی ئاییــن و دەوڵــەت ،ئــەوكات
ئێمــە ئــەو كوردســتانەمان ناوێــت .پێیاندەگوتــم ئەگــەر دەوڵەتــی كوردســتان دروســتببێ،

بۆ واڵت |

دیمەنێك لە سەمیناری د.هانە كویشلەر و د.جەمال نەبەز  ،كە ئەیوب نووری بەڕێوەیدەبرد.

( فۆتۆ  :گۆران محەممەد )

گەرەنتــی هەیــە كــە گەلــی كــورد ئازادبــێ ،ئــەم گومانــە شــتێكی راســتە ،بۆچــی؟ چونكــە
زۆر نەتــەوە هــەن دەوڵەتیــان هەیــە ،بــەاڵم ئــەو گەالنــە ئــازاد نیــن .زۆر لــە دەوڵەتــە
عەرەبییــەكان و دەوڵەتــە ئیســامییەكان و دەوڵەتەكانــی دیكــە ،دەوڵەتــی خۆیــان هەیــە
و ســەربەخۆن ،بــەاڵم گەلەكانیــان ئــازاد نیــن .ئــەو كوردانــەی ئــەو رەخنەیــە دەگــرن،
ئەوانــە ناتوانــن دوو شــت لــە یەكــر جیابكەنــەوە ،دەوڵــەت پەیوەنــدی بــە ســنوور و
خاكــەوە هەیــە ،پەیوەنــدی بــە گــەل و ئــازادی و دیموكراســی و ئــەو شــتانەوە نییــە.
ئێســتا بــەو كەســانە دەڵێیــن ئەگــەر كــورد گوتیــان ئێمــە ســەربەخۆییامن نــاوێ ،دەوڵەمتان
نــاوێ ،دەمانــەوێ وەك هاونیشــتامنی ئــەو دەوڵەتانــەی كوردســتانیان داگیركــردووە ،تەنیــا
ئازادبیــن ،هــەر تەنیــا ئازادیــان پێبدرێــت ،هیچــان نــاوێ ئەوەنەبــێ لەســەر ئــەم خاكــی
كوردســتانە كــە هــەزاران ســاڵە لەســەری دەژیــن ،مبێنینــەوە ،خاكەكەمــان نەبێتە تركســتان
و عەرەبســتان و فارسســتان ،باشــە ئایــا ئــەو دەوڵەتانــەی كوردســتانیان داگیركــردووە
ئامــادەن ئــازادی بدەنــە كــورد ،لــە كاتێكــدا ئامادەنیــن ئــازادی بدەنــە گەلەكانــی خۆیــان
لــە تــرك و عــەرەب و فــارس .ئــەوە شــتێكە هەموومــان بــە چــاوی خۆمــان دەیبینیــن،
لــەو دەوڵەتانــەدا عــەرەب ،تــرك و فــارس ناتوانــن بەشــێوەیەكی ئازادانــە و بەشــێوەیەكی
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دیمەنێك لە سەمیناری د.هانە كویشلەر و د.جەمال نەبەز

( فۆتۆ  :گۆران محەممەد )

دیموكراتــی كاربكــەن .ئینجــا كەوایــە ئایــا كــورد دەتوانــن ئــەو خاكــەی هەیانــە واتــە
كوردســتان بپارێــزن .كەواتــە شــتێكی ناچارییــە ،كــورد بــۆ ئــەوەی بتوانــێ خاكــی خــۆی
بپارێــزێ و هیوایەكــی هەبــێ بــۆ ئــازادی ،پێویســتە واڵتــی خــۆی جیابكاتــەوەو دەوڵەتــی
خــۆی هەبێــت.
زۆر لەو گەالنەی دەوڵەتیان هەیە ئازاد نین
بــەالی منــەوە وەك كەســێكی پۆلیتۆلــۆگ كــە زانســتی سیاســیم خوێنــدووە ،دەوڵــەت
هیــچ كاتێــك نابــێ بــە دەوڵەتــی هەمــوو نەتــەوە یــان هەمــوو گەلێــك ،ئــەو دەوڵەتــە
یــان دەســەاڵتە بەدەســتی یــەك كەســەوە واتــە دیكتاتۆرێــك ،یــان دەســەاڵتە بەدەســتی
تاقمێكــەوە یــان بەدەســتی تاقمێكــەوە كــە دێــن بــە ئیدیۆلۆژییەكــی ناسیونالیســتی یاخود
بــە ئیدیۆلۆژیەكــی ئایینــی ئــەو گەلــە بەڕێوەدەبــەن ،بــەاڵم ئەگــەر كــورد دەوڵەتیــان ببێ،
دەتوانــن دەوڵەتەكــەی خۆیــان بپارێــزن.
بــەالی منــەوە ئــازادی زۆر بەنرخــرە لــە ســەربەخۆیی و دەوڵــەت ،چونكــە گەلێــك كــە
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ئــازاد بــوو هەركاتێــك بیــەوێ دەتوانــێ دەوڵــەت دروســتبكات ،كــورد زۆر حەزیكــردووەو
ئێســتاش حــەزدەكات لــەو دەوڵەتانــەی تێیــدا دەژی ،بــە برایەتــی و دۆســتایەتی لەگــەڵ
ئــەو گەالنــەی كــەوا دەوڵەتەكەیــان هەیــە دابنیشــن بــە دیالــۆگ قســە بكــەن و بــە
دیالــۆگ كێشــەی كــورد چارەســەر بكــەن ،بــەاڵم تائێســتا ئــەو چارەســەرە نەبــووە ،چونكــە
نــە كــورد ئــازادن و نــە ئــەو گەالنــەش ئــازادن .مەبەســتم لــە ئــازادی ،ئــازادی جــۆری
بیركردنەوەیــە ،ئــازادی جــۆرە تۆلێرانســێكە كــە دەبــێ هــەر لــە منداڵێتییــەوە ئــەو شــتە
دروســتبكرێت .ئێســتا دوای نەمانــی تێرۆریزمــی ســۆڤیەتی (بەڕاســتی دەوڵەتــی یەكێتــی
ســۆڤیەت دەوڵەتێكــی تێرۆریســت بــوو) ،كــە دوای نەمانــی دەوڵەتەكانــی ئەوروپــای
رۆژهــەاڵت ســەربەخۆییان دەســتكەوت ،لــە ئۆزبەكســتان ،ئەرمەنســتان و ئەوانیدیكــە
دەوڵەتــی ســەربەخۆ دروســتبوون ،بــەاڵم گەلەكانیــان ئــازاد نیــن .بــە پێچەوانــەوە لــە
چیكۆســلۆڤاكیا دوو گەلــی ئــازاد هەبــوون ،چیــك و ســلۆڤاك ،لەبەرئــەوەی ئــەو دوو گەلــە
بەڕاســتی مێشــكیان ئازادبــوو و ســەركردەكانیان بەڕاســتی نوێنــەری گــەل بــوون ،نوێنــەری
دیموكراســی و تۆلێرانــس بــوون ،توانییــان بڵێــن هەریەكەمــان بــا دەوڵەتــی خۆمــان
هەبێــت بــە جیــا.
بیروبــاوەڕی خــۆم وایــە و پێــش چــل پەنجــا ســاڵیش لــە نووســینەكامندا باســی ئــەوەم
كــردووە كــە گەالنــی رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت عــەرەب بــن ،تــرك بــن ،فــارس بــن ،بلــوچ
بــن ،پەشــتون بــن و ئەرمــەن بــن دەتوانــن بەشــێوەی كۆنفیدراســیۆنێك دەوڵەتێكــی گەورە
دروســتبكەن و ،وەك دۆســت و بـرا هەركــەس لــە ســنووری خاكەكــەی خۆیــدا سەربەســتی
هەبێــت ،بــەاڵم هەموویــان بتوانــن لــە كۆمەڵــی نەتــەوە یەكگرتووەكانــدا نوێنەرێكیــان
هەبێــت.
رۆژئاواییەكان زۆر ناهەقییان كرد
ئێســتا ئەگــەر بگەڕێینــەوە ســەر باســی كێشــەی كــورد ،ئــەو دەرفەتانــەی لــە ســەتەی
رابــردوودا دەســت كــورد كەوتــن ،وەك دەرفەتــی جەنگــی جیهانــی یەكــەم كــە
ئیمپراتۆریەتــی عوســانی رووخــا و شانشــینی قاجــاری نەمــا ،ئــەوە دەرفەتێكــی گرنــگ
بــوو بــۆ كــورد كــە بتوانــێ دەوڵەتــی كــوردی دروســتبكات ،بــەاڵم دەوڵەتــە ئەوروپاییــەكان
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كــە جەنگییــان بردبــووەوە ،بەریتانیــا ،فەرەنســا ،ئیتاڵیــا و یۆنــان ،بەڵێنیــان دابــووە كــورد و
ئەرمــەن كــە دەتوانــن بەپێــی پەیامننامــەی ســیڤەر دەوڵەتــی خۆیــان دروســتبكەن ،بــەاڵم
ئــەو هێــزە ئەوروپاییانــە ،بەریتانیــا و فەرەنســا بەپێــی بەرژەوەندیــی ئیمپریالیســتیانەی
خۆیــان هاتــن كوردســتانیان دابەشــكرد ،بەشــێك بــۆ ئێـران و بەشــێك بۆ ســووریا و بەشــێك
بــۆ توركیــا و بەشــێك بــۆ عێـراق ،ئــەم دەوڵەتــە دەســتكردانەیان دروســتكردن .بەڕاســتی
ئەوروپــا و جیهانــی رۆژئــاوا نــەك هــەر زۆر ناهەقــی و گوناهیــان كــردووە بەرامبــەر
كــورد ،بەڵكــو هــەروەك د.هانەلــۆرە كویشــلەر لێــرە پێــش مــن باســیكرد ،ئەوروپایــی
و رۆژئاوایــی ناهەقیــان بەرامبــەر زۆر گــەل كــردووە .بــا هــەر باســی كــورد نەكەیــن و
منوونەیەكــی دیكــە باســبكەین .منوونــەی فەلەســتین و ئیرسائیــل ،پــاش ئــەوەی كۆمەڵــەی
نەتــەوە یەكگرتــووەكان بڕیاریــدا لــەو شــوێنەی بەدەســت بەریتانیــاوە بــوو دوو دەوڵــەت
دروســتبكرێن ،دەوڵەتێــك بــۆ عــەرەب و دەوڵەتێــك بــۆ جــووەكان ،بەبــێ ئــەوەی
بێــن لەنێــوان عــەرەب و جــوودا جــۆرە دۆســتایەتییەك و جــۆرە تێگەیشــن و جــۆرە
تۆلێراســێك پێبگەیێنــن كــە هەریەكەیــان لەشــوێنی خۆیــان بــن ،بەریتانییــەكان هەســتان
رۆیشــن و عــەرەب و جووەكانیــان تێكەڵــی یەكــر كــرد و كردیانــە شــەڕ ،ئــەوكات ئــەو
دەوڵەتــە عەرەبانــەی كــە هەبــوون هەموویــان سیســتەمەكانیان بەدەســت چەنــد پاشــا و
فیۆداڵێكــەوە بــوو ،ئەوەبــوو پەنجــا ســاڵ شــەڕی عــەرەب و جوو دروســتبوو ،كە بەڕاســتی
ئــەوە پێویســت نەبــوو ،بەڕاســتی ئــەوە بــێ تــاوان و گونــاح بــوون ،چونكــە هــەر كەســێك
بكــوژرێ جــوو بێــت ،عــەرەب بێــت ،موســڵامن بێــت یــان دیــان ،ئێــزدی بێــت ،عەلــەوی
بێــت یارســانی بێــت ،ئــەو بــەر لــە هــەر شــتێك مرۆڤــە ،كوشــن و خوێــن رشــن پێویســت
نییــە .هیــچ شــتێك ئــەوە ناهێنــێ مــرۆڤ بچــێ مرۆڤێكــی دیكــە بكوژێــت.
لە بەشی بندەستی عێراق دەرفەتەكە بەكارنەهێندرا
لێــرەدا لەبــەر كەمــی كات ،دەمــەوێ ئــەوە بڵێــم كــە هەرچەنــدە كــورد مافــی ئــەوەی
هەیــە دەوڵەتــی ســەربەخۆی ببــێ ،مافــی ئــەوەی هەیــە لــە هەمــوو كوردســتانی
گــەورە نــەك هــەر لــەو پارچەیــەی كــەوا حكومەتێكــی ئۆتۆنۆمــی تێدایــە ،دەوڵــەت
دروســتبكات و ئەوانــەی كــە مرۆڤــن و بەڕاســتی مــرۆڤ دۆســن ،پێویســتە لــە هەمــوو
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الیەكــی جیهانــەوە پشــتیوانی بكــەن ،بــەاڵم لەنێوخــۆی واڵتــی كوردســتاندا بەتایبەتــی لــە
بەشــەكەی بندەســتی عێ ـراق ،كارێكــی وانەك ـراوە كــە ئــەو دەرفەتــە بەكاربهێندرێــت،
چونكــە ئــەو دەرفەتــە لەســاڵی 2003دا كاتێــك ئەمریكاییــەكان هاتنــە كوردســتان ،دەكـرا
ئــەو شــتە بكرێــت ،بــەاڵم ئــەوان نەیانكــرد.
ئێســتاش تاقمێكــی كۆنەپەرســتی شــیعە لــە عێـراق هاتوونەتە ســەركار ،دیســان كێشــەیان
بــۆ كــورد دروســتكردووەو ،ئێســتا شــەڕی شــیعە و ســوننە وەك د.هانەلــۆرە كویشــلەر
پێــش مــن باســیكرد ،ئــەوەش شــتێكی زۆر خراپــە ،تێكەڵبــوون لەســەر هــەر ئیدیۆلۆژیــەك
بێــت ،ئیدیۆلــۆژی ناسیونالیســتی بێــت ،یــان ئیدیۆلــۆژی ئایینــی بێــت یــان چینایەتــی
بێــت .وەك هانەلــۆرە كویشــلەر گوتــی ،خەڵكــی رۆژئــاوا پێویســتە هەوڵێــك بــدەن كــە
پشــتگیری ئــازادی و دیموكراســی بكــەن لــە كوردســتان ،پشــتگیری ئــەم حیــزب و ئــەو
حیــزب نەكرێــت ،پشــتگیری حیزبــەكان خراپــە ،دەبــێ پشــتگیری خەڵكــی كوردســتان
بكــەن ،پشــتگیری ئــەو كەســانە بكــەن لــە كوردســتان كــە بــۆ ئــازادی و بــۆ برایەتــی كار
دەكــەن.
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هەڤپەیڤین لەگەڵ

د.جەمال نەبەز

ئــەو هەڤپەیڤینــەم لــە رۆژی 22ی نیســانی  2007لــە بەرلیــن لەگــەڵ مامۆســتا
جەمــال نەبــەز كــرد .پرســیارێك كــە زۆر كــراوەو دوای كۆچكردنیشــی لەالیــەن زۆر
كەســەوە ورووژێندرایــەوە لــەو هەڤپەیڤینــەدا ك ـراوە ،بۆچــی ناگەڕێیــەوە كوردســتان؟
هەرچەنــدە مــن خــۆم ئەوكاتیــش بۆچوونێكــی زۆر جیــاوازم هەبــوو لەوانــەی ئــەو
پرســیارەیان دەورووژانــد ،بــەاڵم وەك رۆژنامەڤــان دەبووایــە ئــەو پرســیارە بــەردەوام
ورووژاوە بكــەم .ئێمــە بــەدوای بەرهەمــی بیرمەندانــی كــورددا دەچیــن نــەك ناونیشــانی
نیشــتەجێبوونیان ،د.جەمــال نەبــەز جگــە لــەو كارەی بــۆ گوزەرانــی خــۆی (كــە بەشــێكی
زۆری ئــەوەش هــەر دەخســتەوە خزمەتــی كوردســتان) هەمــوو هــەوڵ و بەرهەمــی بــۆ
كوردســتان بــوو.
هەڤپەیڤینەكــەم بــە شــەو لــە رێســتۆرانتێك لەگــەڵ پرۆفیســۆر د.جەمــال نەبــەز
كــرد ،هەڤپەیڤینەكەمــان درێــژەی كێشــا و كرێكارانــی رێســتۆرانتەكەیش پەلــەی
داخســتنیان بــوو ،بۆیــە هــەروەك لــە كۆتایــی هەڤپەیڤینەكــەش دا هەســتی پێدەكرێــت،
هەڤپەیڤینەكــە دەبووایــە فراوانرتبێــت لــەوە ،نــەك خوێنــەر هەســتبكات لەپــڕدا كۆتایــی
هاتــووە.
ئــەو هەڤپەیڤینــەم كاتــی خــۆی بەشــێوەی نــوورساو بــۆ نــاردەوە ،بــەاڵم ئــەوكات گوتــی
پێویســت نــاكات ئێســتا باڵویبكەینــەوە ،بەداخــەوە باڵوكردنــەوەی كەوتــە دوای كۆچــی
دوایــی خــۆی.
هەڤپەیڤین  :ئاكۆ محەممەد
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بنەچە و خوێندن
 لە باوكمەوە دەچینەوە سەر ئاغاكانی دزەیی باوكم لە سلێامنی گیرسابووەوە ،ئیرت ببووە خەڵكی سلێامنی دایكم پێیگوتم خواپەرست بە و مەال پەرست مەبە باوكم زۆر دۆستی شێخی شەدەڵە و عەبدولكەریمی عەلەكە بوو -هەموو قورئانم لەبەربوو

ئاكۆ محەممەد :بەڕێزتان ساڵی  1933لە سلێامنی لەدایكبوون؟
جەمال نەبەز :بەڵێ لە  1933/12/1لە سلێامنی لەدایكبووم.
ئاكۆ محەممەد :هەر بە بنەچە خەڵكی سلێامنین؟
جەمــال نەبــەز :نەخێــر .لــە باوكمــەوە ئێمــە دەچینــەوە ســەر ئاغاكانــی دزەیــی .هۆمــەری
دزەیــی ئــەو زانیاریانــە بــاش دەزانێــت ،كــە یەكێــك لــە ئاغاكانــی دزەیــی رێــی كەوتووەتــە
ســلێامنی و باپیــری منیــش لــەو بنەماڵەیەیــە .باپیــری مــن مەحمــوود ئاغــا وەك ئاغایەكــی
دزەیــی ،واتــە باوكــی باوكــم ،كچێكــی یەكجــار زۆر جوانــی دۆزیوەتــەوە كــە لــە
بنەماڵەیەكــی یەكجــار هــەژار بــووە ،ئــەو كچــە نــاوی ئامینــە بــووە ،واتــە دایكــی باوكــم.
هەرچــی دۆســت و خــزم هەبــووە پێیانگوتــووە ئــەو كچــە مەهێنــە ،ئــەوە ســواڵكەرە و
ئــەوە هــەژارەو ئــەوە چییــە ،باپیــرم گوتوویەتــی نــا ،ئــەوە ئــەو ژنەیــە كــە مــن دەكاتــە
پیــاو و ،هێناویەتــی .خەڵــك زۆر رقیــان لــەو ژنــە هەڵگرتــووە چونكــە لــە شــەو و رۆژێكــدا
دەوڵەمەنــد بــووە و ناویــان نــاوە “ئامینەخانــی تــازە دەوڵەمەنــد” .دوای ئــەوەی باپیــرم
ئــەو ژنــەی هێنــاوە هەرچــی موڵــك و مــاڵ و پــارەی هەبــووە خســتوویەتییە بەردەســتی
ئامینەخــان .باوكــم دەیگــوت ،دایكــم بەڕاســتی ژنێكــی زیــرەك بــوو.
ئاكــۆ محەممــەد :رقــی دزەییــان لــە باپیــرت لەبــەر ئەوەبــووە كــە دزەییــەكان ژنیــان لــە
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كــەس نەدەهێنــا و ژنیــان نــەدەدا بــە كەســێكی دەرەوەی دزەییــان؟
جەمــال نەبــەز :ئــەوە راســتە .لەبەرئــەوەش دزەییــەكان زۆر رقیــان لــە باپیــرم هەڵگــرت و
زۆر قســەی ناشــیرینیان پێگوتــووە ،بــەاڵم ئــەو هــەر ســووربووە لەســەر ئــەوەی كــە ئــەوە
ژنێكــی باشــە و هــەر دەبــێ بیهێنــێ و هێناویەتــی .باوكــم دەیگــوت بەڕاســتی دایكــم
ژنێكــی تێگەیشــتوو و زیــرەك بــوو و بەڕاســتی یارمەتــی باوكمــی داوە.
هــەر لــە منداڵیشــەوە هەوڵیــداوە باوكــی منیــش بخاتــە بــەر خوێنــدن و پێیبگەیێنێــت.
لەبەرئــەوە باوكــم زانســتەكانی مەالیەتــی تەواوكــردوون ،لــەالی زۆر مــەالی زانــا
خوێندبــووی ،بــەاڵم باوكــم دەیگــوت تــۆ ئــەم خوێندنــە دەخوێنــی ،بــەاڵم قــەت نابــێ
مەالیەتــی بكــەی ،خواپەرســت بــە ،مــەال پەرســت مەبــە .ئــەوە ئامــۆژگاری دایكــی باوكــم
بــووە بــۆ باوكــم .ئینجــا باوكــم زمانــی عەرەبــی ،فارســی ،تركــی و كــوردی زۆر بــە باشــی
دەزانــی .ســەرەتایەكی زمانــی ئینگلیزیشــی دەزانــی .زۆر شــیعری فارســی و تركــی و
عەرەبــی لەبەربــوو.
دایكیشــم خەڵكــی ســلێامنی نییــە .دایكــم كچــی مــەال فەتاحــی ســەركۆیی یــە .كــە بــە
مــەال فەتاحــی جافــەران بەنێوبانگــە ،بــەاڵم لەڕاســتیدا باوكــی دایكــم خەڵكــی ســەركۆیە،
ســەركۆ خەڵكــی ناوچــەی قەراخــە .قــەرەداخ ناوێكــە لــە ســەردەمی عوســانییەكان
بەكارهێـراوە ،هەرچەنــدە بنەچــە و رەچەڵەكــی وشــەكە تركــی نییــە ،كوردییــە .بــە كوردی
بــە ناوچــەی قــەرەداخ دەگوترێــت زەردیئــاوا .لەبەرئــەوە مــن نــە لــە باوكمــەوەو نــە لــە
دایكمــەوە خەڵكــی ســلێامنی نیــم( .بەپێكەنینــەوە) كــوردم.
ئاكۆ محەممەد :باپیرت چ ساڵێك چووەتە سلێامنی؟
جەمــال نەبــەز :بەڕاســتی نازانــم .بــەاڵم مامۆســتا نەجمەدیــن مــەال بــە دوورودرێــژی
ئــەو باســەی دەزانــی ،چونكــە مامۆســتا نەجمەدیــن مــەال خزمایەتییەكــی لەگــەڵ باوكــم
هەبــوو .زۆرجــار ئــەو باســی دایكــی باوكمــی بــۆ دەگێڕامــەوە كــە ژنێكــی زیــرەك بــووەو
ژنێكــی تێگەیشــتوو بــووە .تــۆ وەرە ژنێكــی هــەژاری نەخوێنــدەوار ئەوەنــدە جــوان
بووبێــت ،ئەوەنــدە زیــرەك بووبێــت و بتوانــێ كاربكاتــە ســەر خەڵــك ،لــە قســەكردن و
لــە هەڵســوكەوتیان.
ئاكــۆ محەممــەد :باپیــرت كــە چووەتــە ســلێامنی بــە دەوڵەمەنــدی چــووە ،موڵكەكانــی
لــە دەشــتی دزەییــان لــێ نەســەندراونەتەوە؟
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جەمــال نەبــەز :بەڵــێ ،بــەاڵم نازانــم زەویەكانــی لــێ ســەندراون یــان نــا .موڵكــی لــە
ســلێامنی هەبــووەو بــە پــارە كڕیویەتــی.
ئاكــۆ محەممــەد :خــۆت چەنــد زمانێــك دەزانــی ،وابزانــم هەشــت زمــان دەزانــی ،چــۆن
فێریــان بــووی؟
جەمــال نەبــەز :هەندێــك لــەو زمانانــە بــە منداڵــی فێریــان بــووم ،چونكــە باوكــم زۆر
هاوڕێــی هەبــوون .لەوانــە عــەرەب و فــارس .زۆر دۆســتی كاكەییــەكان بــوو .باوكــی
ئەحمــەد ســمێڵ هەبــوو لــە ســلێامنی ،پێیاندەگــوت حەمەغــای برایــم ئاغــای خومیلــە.
ئــەوە یەكێكبــوو لــە گەورەكانــی كاكەییــەكان .ئەحمــەد ســمێڵ قوتابــی بــوو و لەگــەڵ
ئێمــە دەیخوێنــد ،باوكــم زۆر دۆســتی شــێخی شــەدەڵە بــوو ،كــە حەقــە بــوو .لەگــەڵ
جــووەكان دۆســت بــوو ،لەگــەڵ عەبدولكەریمــی عەلەكــە ،كــە كاتــی خــۆی وەزیری شــێخ
مەحمــوود بــوو .لەگــەڵ كەســانێك دۆســتبوو كــە موســڵامن نەبــوون ،لەگەڵ ئــەوەی باوكم
بەڕاســتی موســڵامنێك بــوو موســڵامنێتی خــۆی پاراســتبوو .لــە رۆژووگرتــن و نوێژكــردن
دا ،بــەاڵم زۆریــی لــە ئێمــەی منداڵەكانــی نەدەكــرد و بڵێــت ،هەســن بچــن نوێــژ بكــەن
یــان رۆژوو بگــرن ،ئەمانــەی نەدەگــوت ،بــەاڵم خــۆی نوێــژی دەكــرد و رۆژووی دەگــرت
و بەڕاســتی خواپەرســت بــوو و موســڵامن بــوو .هیــچ رۆژێــك لــە رۆژان نەمبیســتووە
بەرامبــەر یەكێــك كــە ناموســڵامن بێــت قســەیەكی خراپــی كردبێــت .كریســتیان لەگــەڵ
ئێمــە نانیــان دەخــوارد لــە مــاڵ .دەمگــوت باوكــە ئەوانــە چــۆن خۆمانــەن ،دەیگــوت رۆڵە
ئەگــەر خــوا وەكــو ئێمەبێــت ناتوانــێ نیوەڕۆژێــك حوكمــی ئــەو دونیایــە بــكات ،ئــەو
دووبەرەكــی و دووژمنایەتییــە كاری ئێمــە و خەڵكــە ،موســڵامن و دیــان و جــوو ئەوانــەن
كــە ئــەو ئایینانەیــان هەیــە ،ئەگەرنــا لــەالی خــوا ئــەوە نییــە .الی خــوا ئــەو دووبەرەكــی
و جیــاوازی و بەگژیەكداچوونــە نییــە ،كــە ئــەو بكــەی بەگــژ ئــەودا و ئەویدیكــە بــەدژی
ئەویدیكــەدا.
ئاكۆ محەممەد :خوێندنت لەگەڵ ئامادەییش لە سلێامنی تەواوكردووە؟
جەمــال نەبــەز :بەڵــێ ،بــەاڵم مــن لەپــاڵ ئــەوەی كــەوا دەچوومــە قوتابخانــە ،لــەالی
مــەال دەمخوێنــد و هەروەهــا لــەالی باوكــم .دوای ئــەوەی كــە چوومــە قوتابخانــە ،كــە
ئــەوكات تەمەنــم چــوار ســاڵی بــوو ،باوكــم قەڵەمــی دایــە دەســتم و گوتــی (:اقـرا باســم
ربك).بەوشــێوەیە دەســتم كــرد بــە خوێنــدن .گوتــی رۆڵــە دەبــێ بنووســی .ئینجــا شــتێك
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هەیــە دەمــەوێ بیڵێــم كــە مــن چــۆن فارســی فێربــووم .لــە ســلێامنی فــارس نەبــوون،
بــەاڵم ئەوكاتــەی كــە مــن منــداڵ بــووم ،لــە ســلێامنی شــابەندەری ئێــران هەبــوو،
كونســوڵخانەیەكیان هەبــوو تۆزێــك لــە ماڵەكــەی ئێمــە بەرەوژووتــر .ماڵەكەشــان لــە
گۆیژەبــوو ،نزیــك قاوەخانــەی ســەرچیمەن .ئــەوان ماڵیــان لــە دەوروبــەری قاوەخانەكــە
بــوو ،شــوێنێكیان گرتبــوو و كردبوویانــە كۆنســوڵخانە .منداڵەكانــی دەهاتنــە خــوارەوە
لەگــەڵ ئێمــە یاریــان دەكــرد و بــە فارســی قســەیان دەكــرد ،منیــش یاریــم لەگەڵیــان
دەكــرد و بــە فارســی قســەم لەگــەڵ دەكــردن ،كــە باوكــم ئــەوەی زانــی بــە فارســی قســە
دەكــەم ،گوتــی رۆڵــە ئەمــە وانابێــت ،دەبــێ تــۆ دابنیشــی و گوڵســتان و بووســتان و ئــەو
شــتانەی هێنــا و گوتــی بــە باشــی دەبــێ فێــری ئــەو زمانــە ببــی ،ئەگەرنــا بەوشــێوەیە
نابێــت و لەبیــرت دەچێتــەوە .دوایــی ئیــر وردە وردە ئەوەبــوو فارسییەكەشــم پێشــكەوت.
خەڵــك دەهاتــن لەگــەڵ باوكــم بــە عەرەبــی قســەیان دەكــرد ،منیــش دەچــووم بــە
عەرەبــی قســەم لەگــەڵ دەكــردن ،ئیــدی ئــەم زمانانــە چ كــوردی و چ فارســی و چ تركــی
لــە منداڵییــەوە گوێــم راهــات پێیــان.
ئینجــا دوای ئــەوە كــە چوومــە قوتابخانــەی ســەرەتایی تاقیكردنەوەیەكیــان پێكــردم،
نەیانخســتەمە پۆلــی یەكــەم یــان دووەم ،یەكســەر منیــان خســتە پۆلــی ســێیەمەوە.
ســێ مانــگ لــە پۆلــی ســێیەم مامــەوە ،ئینجــا منیــان خســتە پۆلــی چوارەمــەوە ،بــەاڵم
لــە قوتابخانــەی ناوەنــدی یــەك ســاڵ دواكەوتــم ،چونكــە ئەوســاڵە ســوورێژەم گــرت،
ســوورێژەیەكی یەكجــار پیــس ،لەوانەبــوو نەژیــم و مبــرم ،ئیــدی بەباشــی نەمدەتوانــی
بچمــە قوتابخانــە و ئــەو ســاڵە دواكەوتــم .ئیــدی دوای ئــەوە وردە وردە پێشــكەوتم لــە
قوتابخانــە .ئــەو ســەردەمە قوتابخانــەی ناوەنــدی ســێ ســاڵ بــوو ،دواناوەنــدی دوو ســاڵ
بــوو .مــن چوومــە بەشــی زانســتی ،لەبیرمــە لــە جەبــر و سێگۆشــەكاندا 99م وەرگرتبوو .لە
زمانــی عەرەبــی 81م وەرگرتبــوو ،بەهــۆی خوێندنــی ئیســامەتی ،فێــری زمانــی عەرەبــی
ببــووم.
ئاكۆ محەممەد :ئەوكات لە سلێامنی خوێندن بە زمانی عەرەبی بوو؟
جەمــال نەبــەز :نەخێــر .قوتابخانــەی ســەرەتایی بــە كــوردی بــوو ،بــەاڵم مــن بــە خوێندنی
ئیســامەتی و قســەكردن لەگــەڵ ئــەو عەرەبانــەی دەهاتنــە الی باوكــم فێــری عەرەبــی
ببــووم .مــن هەمــوو قورئانــم لەبەربــوو ،هــەر بــە تــەواوی.
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ئاكۆ محەممەد :ئێستا لە بیرت نەماوە؟
جەمــال نەبــەز :ئــەی چــۆنَ ( .وال َّن ْجـ ِـم إِذَا َه ـ َوى (َ )1مــا ضَ ـ َّـل َص ِ
احبُ ُك ـ ْم َو َمــا َغ ـ َوى ()2
ـي يُو َحــى (َ )4علَّ َمـ ُه شَ ـ ِـدي ُد الْ ُقـ َوى ( )5ذُو ِمـ َّر ٍة
َو َمــا يَ ْن ِطـ ُـق َعــنِ الْ َهـ َوى ( )3إِ ْن ُهـ َو إِلَّ َو ْحـ ٌ
ـن أَ ْو أَ ْد َن).
ـاب قَ ْو َسـ ْ ِ
ف َْاس ـتَ َوى (َ )6و ُه ـ َو ب ِْالُفُــقِ ْالَ ْعـ َـى ( )7ث ُ ـ َّم َدنَــا فَتَ ـ َد َّل ( )8فَ ـكَا َن قَـ َ
هەندێكیــم لەبیرچووەتــەوە ،دەزانــی چەنــد ســاڵە .بــەاڵم بەوشــێوە دەتوانــم زۆر شــت
لــە قورئــان بــە ئەزبــەری بخوێنمــەوە .ئــەوكات بێجگــە لــە قورئــان ،زۆر شــت دەخوێنــدرا
وەك(:مغنــی اللبیــب عــن كتــب األعاریــب) كــە ئەمــە بنەچــەی رێزمانــی زمانــی عەرەبییە.
ئینجــا لەوانــە هەیــە بــۆ منوونــە :اقـران جــواب الــرط بالفــاء ،اســمیە طلبیــە ،وبجامــدن
وب مــاء و ب مل و ب قــد و بالتنفیــس ،تەنفیــس واتــە ســین و ســوف .كــە دەنووســم بــە
عەرەبــی ،بۆچــی تــۆ پێتوایــە ئــەو عەرەبییــە لــە قوتابخانــە فێربوومــە ،نەخێــر ئــەوە لــە
خوێندنــی فیقهــی ئیســام یــان بڵێیــن ئیســامەوانییەوە فێربــووم.
ئاكۆ محەممەد :لەالی كێ دەتخوێند؟
جەمــال نەبــەز :لــەالی زۆر مــەال دەمخوێنــد .بەتایبەتــی مــەال ئەبووبەكر ،كــە پێیاندەگوت
مــەال ئەبووبەكــری خانەقــا ،بەڕاســتی مرۆڤێكــی زیــرەك بــوو .ئــەوكات وانەبــوو مــەالكان
بچــن پــارە لــە حكومــەت وەربگــرن ،مــەالكان خۆیــان كاریــان دەكــرد و بەخۆڕایــی
دەرســیان دەگوتــەوە ،بــەاڵم باوكــم پــارەی دەدایــێ ،بــۆ دەرس خوێندنــی مــن .لــە دوای
ئــەوە ،رۆژێــك لــە رۆژان ئــەو مەالیــە ئەوەنــدە هــەژار ببــوو رووی نەهاتبــوو بــە كــەس
بڵــێ نامنــان نییــە ،چووبــووەوە مــاڵ خــۆی ســەربڕی .دەیانگــوت شــێتە .ئەوەنــدە هــەژار
و بــێ نــان بــوو.
ئاكۆ محەممەد :نازانی ساڵی چەند بوو خۆی سەربڕی؟
جەمال نەبەز :بەخوا نازانم ساڵی چەند بوو ،بەاڵم پێموایە لە پەنجاكان بوو.
ئاكۆ محەممەد :مامۆستاكانتان لە قوتابخانەی سەرەتایی كوردبوون یان عەرەب؟
جەمــال نەبــەز :لــە قوتابخانــەی ســەرەتاییدا ،مامۆســتاكان كوردبــوون ،بــەاڵم هەموویــان
خەڵكــی ســلێامنی نەبــوون .كەركووكــی تێدابــوو ،كۆیــی تێدابــوو ،هەولێریــی تێدابــوو.
مامۆســتا عومــەر ســاقی هەبــوو ،هەولێــری بــوو ،لەوانەیــە تــۆ بیناســی ،ئەمــری خــوای
كــرد .كــە مــن لــە هەولێــر مامۆســتابووم ،عومــەر ســاقیش دیســان مامۆســتابوو ،دەیزانــی
كــە كاتــی خــۆی لــە ســلێامنی دەرســی پێدەگوتیــن ،ئــەوە هەولێــری بــوو .عەبدوڵــا پیــرە
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هەبــوو ،كابرایەكــی كۆیــی بــوو .عەبدوڵــا ســدیق هەبــوو لــە قوتابخانــەی ســەرەتایی
كەركووكــی بــوو.
ئاكــۆ محەممــەد :كــە باپیــرت مەحمــوود ئاغــا ناوچــەی دزەییانــی بەجێهێشــتووە ،دواتــر
هیــچ پەیوەندییەكــی نەبــووە لەگــەڵ دزەییــان؟
جەمال نەبەز :نەخێر.
ئاكۆ محەممەد :لەسەردەمی تۆشدا پەیوەندییەكە دروستنەبووەوە؟
جەمــال نەبــەز :نەخێــر دروســتنەبووەوە ،چونكــە ئیــدی وەك دەڵــێ باوكــم لــە ســلێامنی
گیرســابووەوە ،ئیــر ببــووە خەڵكــی ســلێامنی ،بــەاڵم هــەر دەیگــوت كــە ئێمــە بــە بنەچــە
و رەچەڵــەك دزەییــن.

خوێندن و ناسینی ئوستاد
 لە ساڵی  1951ئوستادم ناسی مەال جەمیل رۆژبەیانی زانایەكی گەورەبوو پێمناخۆشە قسە بە د.عیزەدین بڵێنئاكۆ محەممەد :دوای ئامادەیی لە كوێ خوێندت؟
جەمــال نەبــەز :دوای ئــەوەی چوومــە بەغــدا ،چوومــە كۆلێــژی پــەروەردە ،كــۆن نــاوی
(دار املعلمیــن العالیــە) بــوو ،كــە مــن چــووم پێیاندەگــوت كۆلێــژی پــەروەردە و ســەر بــە
زانســتگەی بەغــدا بــوو .مــن لــە ســاڵی  1950-1949چوومــە ئــەوێ .ئینجــا مــن چوومــە
بەشــی فیزیــك .ئــەوكات فیزیــك و مامتاتیــك پێكــەوە دەخوێنــدران ،بــەاڵم بەڕاســتی
مــن بــۆ فیزیــك نەچوومــە ئــەوێ ،دەمویســت ئەستێرەناســی بخوێنــم ،زۆر حــەزم لــە
ئەستێرەناســی بــوو ،ئێســتاش حــەزی لێدەكــەم و لــە مــاڵ تیلیســكۆپم هەیــە ،هەندێجــار
كــە ئاســان تۆزێــك روونــاك دەبێــت دەچمــە دەرەوەو تەماشــای ئەســتێرەكان دەكــەم.
كتێبــی ئینســرۆنۆمی و ئەوانــەم هەیــە .ئەویــش بابەتێكــی دوور و درێــژە و جارێكیــان
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لێــرە لــە بەرلیــن ،پرۆفیســۆرێكی زۆر گــەورەی ئەنســرۆنۆمیم ناســی ،دەتوانیــن باســی
ئــەوەش بكەیــن ئەگــەر كات هەبــوو.
بــەاڵم مــن چــووم فیزیكــم خوێنــد ،فیزیــك و مامتاتیــك ،بــۆ ئــەوەی وردە وردە بچــم
ئەســرۆفیزیك بخوێنــم ،واتــە فیزیكــی ئەستێرەناســی ،بــەاڵم ئیــر ئەوەبــوو كــە دەســتم
كــرد بــە خوێنــدن كــرد لــە زانســتگەی بەغــدا ،سیاســەت و چاالكــی سیاســی هاتەپێشــەوە،
هەســتم بــەوە دەكــرد كــە بەڕاســتی نەتــەوەی كــورد ،نەتەوەیەكــی لێقەومــاوەو ،ئێمــە كە
لــە زانســتگەی بەغــدا بوویــن ،ژمــارەی كــەم خوێنــدكاری كوردبوویــن لــەوێ .عەرەبــەكان
تاقمێكــی لێدەرچــێ كــە چەپــی بــوون ،كــە پێیاندەگوتــن كــوڕی بــاش ،ئەوانیدیكــە هیــچ
پەیوەندییەكــی خۆشــیان نەبــوو لەگــەڵ ئێمــە.
ئاكۆ محەممەد :چەپییەكان باشرتبوون؟
جەمــال نەبــەز :چەپییــەكان باشــربوون ،ســەر بــە پارتــی كۆمۆنیســتی عێــراق بــوون.
ئەوانــە تۆزێــك لەگــەڵ دۆزی كــورد خ ـراپ نەبــوون .ئەوانیــش هــەر بــە قســە ،چونكــە
كاتێــك كــە ئەوانیــش دەســتیان رۆیــی ،ئەوەنەبــوو ئــەو بەڵێنانــەی دابوویــان جێبەجێیــان
بكــەن .لەســەردەمی عەبدولكەریــم قاســمدا ماوەیەكــی زۆر دەســتیان رۆیــی.
ئاكــۆ محەممــەد :لەســاڵی 1953دا گوتیــان بەپێــی پێناســەی ســتالین ،چونكــە كــورد
ئابــووری هاوبەشــی نییــە كەواتــە نەتــەوە نییــە؟
جەمــال نەبــەز :بەڵــێ ،بــەاڵم كۆنــر لــەوە لەســاڵی 1948دا كــە مــن لــە قوتابخانــەی
دواناوەنــدی بــووم لــە ســلێامنی ،لــەوێ جــۆرە بزووتنەوەیــەك پەیدابــوو كــە پێیاندەگــوت
“تەحــەڕووڕ”  ،ئەمانــە ئەوانەبــوون كــە باوەڕیــان بــە یەكێتــی عێ ـراق هەبــوو .بۆچــی
پێیاندەگوتــن “تەحــەڕووڕ” ،ئەمانــە خۆیــان ســەر بــە پارتــی كۆمۆنیســتی عێ ـراق بــوون.
ئەوانــە عــەرەب بــوون و پارتێــك هەبــوو بەنــاوی (حــزب التحــرر الوگنــی) ،داوای مۆڵەتیان
كردبــوو ،بــەاڵم ئەوانــەی لــە پارتــی كۆمۆنیســتی عێراقــدا بــوون ،نەیاندەتوانــی بــە ئاشــكرا
كار بكــەن و بــە خۆیــان بڵێــن كۆمۆنیســت ،چونكــە پارتــی كۆمۆنیســت ،رێبەندبــوو ،واتــە
قەدەخەبــوو .لەبەرئــەوە بەنــاوی “تەحــەڕووڕ”ەوە كاریاندەكــرد .ئەوەبــوو حكومــەت
مۆڵەتــی نەدایــە “تەحــەڕووڕ” .ئەوەشــت پێبڵێــم یەكێــك لــەو هەڵــە گەورانــەی كــە
حكومەتــی عێ ـراق دەیكــرد ،ئەوەبــوو كــە هەركەســێك بێ ـزاری خــۆی دەرببڕیبــا و دژی
رژێــم قســەی بكردبــا ،یــان رەخنەیەكــی بگرتبــا ،دەیانگــوت هــا ئــەوە كۆمۆنیســتە.
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لەبەرئــەوە هەركەســێك قســەی باشــی بكردبــا دەیانگــوت ئــەوە كۆمۆنیســتە .واتــە ئەوەی
حكومــەت دەیكــرد پڕوپاگەندەیەكــی بــێ عەقالنەبــوو بــۆ پارتــی كۆمۆنیســتی عێ ـراق.
ئینجــا ئــەوە لــە ســلێامنی هــەر رۆژێــك نــا رۆژێــك ،بەدروشــم و بــا بــژی  .بــا بــژی
دەچوونــە دەرەوەو ،باســی ئەوەیــان دەكــرد بــژی برایەتــی كــورد و عــەرەب ،بڕووخــێ
ئیســتیعامر و نازانــم چــی.
تاقیكردنــەوە دەبــوو نەدەهاتــن بــۆ تاقیكردنــەوە .رۆژێكیــان پیاوێكــی زۆر بــە نێوبانــگ
هەبــوو ،نــاوی محەممەدعەلــی مســتەفا قەرەداخــی ،نووســەری هەمــوو كتێبــی ئەنــدازە و
جەبــر و ئــەو شــتانە بــوو بــۆ قوتابخانەكانــی ناوەنــدی و دواناوەنــدی ،خەڵكــی قــەرەداخ
بــوو .محەممــەد عەلــی مســتەفا ،حكومــەت ناردبــووی بــۆ ســلێامنی بــۆ ئــەوەی لەگــەڵ
قوتابییەكانــدا قســە بــكات و بزانــێ چیــان دەوێــت ،ئەوانیــش كۆبوونــەوەو پێیگوتــن
چیتــان دەوێــت ،گوتیــان دەمانــەوێ پەیامنــی پۆرتســمۆس كــە لەنێــوان عێـراق و بەریتانیــا
بەسـرابوو هەڵبوەشــێندرێتەوە ،گوتــی باشــە دەینووســین و دەیدەینــە پەرلەمــان ،ئەگــەر
گوتــی الیببــەن ،حكومــەت دەبــێ الیبــدات .هەندێــك شــتی دیكەیــان خســتە پێشــەوەو
گوتــی باشــە .گوتیــان دەبــێ تاقیكردنــەوەش نەكرێــت و نەهێڵدرێــت ،گوتــی نــا نــا ئــەوە
نابێــت .ئیــدی بــووە هــەرا و گوتیــان ئــەوە كابرایەكــی كۆنەپەرســتە .ئەویــش گوتــی
ئــەوەی ئێــوە دەیڵێــن لەســەر پەیامنــی پۆرتســمۆس و ئەوانــە بەســەرچاو دەیاننووســم،
بــەاڵم مەســەلەی تاقیكردنــەوەكان لێــی نابووریــن و دەبــێ تاقیكردنــەوەی خۆتــان بكــەن.
بــەزۆری خەڵكەكــە حەزیــان نەدەكــرد بچنــە خوێنــدن ،بەڵكــو دەهاتنــە دەرەوەو بەســەر
شــەقامەكەدا دەگەڕان و خۆپیشــاندانیان دەكرد و باســی برایەتی كورد و عەرەبیان دەكرد.
بــەزۆری باســی برایەتــی كــورد و عەرەبیــان دەكــرد .تاقمێكیــش هەبــوون بەرامبــەر بەمــە،
ئەوانــە پارتــی بــوون ،پێیاندەگوتــن پارتــی .ئــەوكات پارتــی تــازە دروســتببوو ،پارتــی لــە
 1946دروســتبوو ،مــەال مســتەفاش لــە یەكێتــی ســۆڤیەت بــوو ،بــەاڵم ئەوانــەی كــە خۆیان
بــە پارتــی دادەنــا بەنــاوی مــەال مســتەفای رەحمەتییــەوە قســەیان دەكــرد و دەیانگــوت
ئــەو گەورەمانــە .ئینجــا لەبەرئــەوەی ئــەو لــە یەكێتــی ســۆڤیەت بــوو“ ،تەحڕووڕ”ەكانیش
نەیاندەوێـرا زۆر قســەی لــە دژ بكــەن ،چــۆن دەبــێ قســە لــە دژی یەكێــك بكــەن كــە لــە
قیبلــەی ئــەوان بێــت ،بــەاڵم دژی پارتییــەكان بــوون“ .تەحــەڕووڕ”ەكان دەیانگــوت كــورد
نەتــەوە نییــە ،چونكــە ئابــووری هاوبەشــی نییــە ،ئەوەشــیان لــە ســتالینەوە وەرگرتبــوو.
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ســتالین دەڵــێ ئــەو نەتەوەیــەی ئابــووری هاوبەشــی نەبێــت ،نەتــەوە نییــە .لەڕاســتیدا
ئــەوە قســەی ســتالین نییــە ،بەڵكــو قســەی بۆرژوواكانــە و كاژیكنامــە وەاڵمــی ئــەوەی
داوەتــەوە و باســی ئــەوەی بــە باشــی كــردووە ،چونكــە دەوڵــەت ئابــووری هاوبــەش
دروســتدەكات ،ئابــووری هاوبــەش دەوڵــەت دروســت نــاكات .تاوەكــو نەتەوەیــەك
دەوڵەتــی نەبێــت ،ئابــووری هاوبەشــی نابێــت .ئەگــەر ئابــووری هاوبەشــی نەبێــت،
واتــای ئــەوە نییــە نەتــەوە نییــە .بــا وادابنێیــن نەتەوەیــەك ســبەی دەوڵەتەكــەی لەكیــس
دەچێــت و ئابوورییــە هاوبەشــەكەی نامێنێــت ،بــەاڵم لــە نەتەوەبــوون ناكەوێــت.
بــۆ منوونــە ئەڵامنیــا بــووە دوو دەوڵــەت و دوو ئابــووری ،بــەاڵم نەتــەوەی ئەڵــان لــە
نەتەوەبــوون نەكــەوت .هەســتی كۆمەڵگەیــەك بــەوەی چارەنووســێكی هاوبەشــیان هەیە،
ئــەوە نەتــەوە دروســتدەكات ،نــەك ئــەوەی كــەوا بڵێیــن ئابــووری هاوبەشــی هەیــە یــان
نــا .لەگــەڵ ئــەوەی كوردســتان دابەشــكراوە بەســەر چەنــد دەوڵەتێكــدا ،دەبینــی خەڵك لە
ســلێامنییەوە چوونەتــە ســنە شــتومەكیان كڕیــوەو گەڕاونەتــەوە ،بەبــێ ئــەوەی گوێبدەنــە
هیــچ .هەرچەنــدە ســنووریش بــووە و نەیانهێشــتووە بچێــت ،بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا
هەرچوونەتــە ئــەوێ ،لــە ناوچــەی بادینانــەوە چوونەتــە بــەرەو ژوور و گەڕاونەتــەوە،
خەڵــك لــە بادینانــەوە چوونەتــە قامشــلۆ و گەڕاونەتــەوە .ئەو دابەشــبوونە ئــەوە ناگەیێنێ
كــورد نەتــەوە نییــە .ئێســتاش كــورد دەوڵەتــی نییــە ،بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا ئەگــەر پێنــج
شــەش كــورد ،ئەگــەر هەریەكەیــان خەڵكــی شــوێنێك بــن و پێكــەوە كۆببنــەوە ،هەســت
بەوەدەكــەن كــە نزیكایەتــی و لێكچوونیــان لەگــەڵ یەكــری زۆر زۆر زیاتــرە لــەو عــەرەب
و تــورك و فارســانەی لــە یــەك دەوڵەتــدا لەگــەڵ ئەوانــدا دەژیــن.
ئاكــۆ محەممــەد :هــەر لــە كاتــی چوونــت بــۆ زانســتگەی بەغــدا بەشــیر موشــیرت ناســی
و پەیوەندیــت لەگــەڵ مــام جــەالل و خەڵكــی دیكــەدا دروســتبوو؟
جەمــال نەبــەز :مــن لــە ســاڵی  1951مامۆســتا بەشــیر موشیر(ئوســتاد)م ناســی .بــە
رێگــەدا دەچــووم ،بــە رێكــەوت چوومــە دووكانێــك رۆژنامــە وكتێبــی كــوردی دانابــوون،
منیــش قســەم لەگــەڵ كــرد و ئیــر بووینــە دۆســت .دوای ئــەوەش پێكــەوە چوویــن بــۆ
نــەورۆز ،بــۆ ماڵــی مــارف جیــاوك .ئــەو كاتی خــۆی (یانــەی ســەركەوتن)ی دروســتكردبوو.
مــارف جیــاوك مۆڵەتــی یانــەی ســەركەوتنی وەرگرتبــوو ،بــەاڵم دوای ئــەوەی ئەوانــەی
ئەندامبــوون لــە یانــەی ســەركەوتن دا ،وەك ئەمیــن زەكــی و تۆفیــق وەهبــی و پیــاوە
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گەورەكانــی ئــەوڕۆژە ،ئابۆنــەی خۆیــان نەدابــوو ،ئەویــش نەیتوانیبــوو كرێــی خانووەكــە
بــدات ،یانــەی ســەركەوتنی خســتبووە ماڵەكــەی خــۆی هــەر بــە نــاو ،لەســەر خانووەكــەی
نووســیبوو (یانــەی ســەركەوتن -نــادي االرتقــاء الكــوردی) .جــا رۆژێــك ویســتامن بچیــن
بــۆ ئــەوێ ،ئوســتاد فەرمــووی :شــتێك بنووســە بــۆ ئــەوە ،مــن پێتدەڵێــم و تــۆ بنووســە.
منیــش دەمزانــی مەبەســتی چییــە ،هەندێــك شــتم نووســی و لــەوێ گوتــی بیخوێنــەوە،
منیــش گوتــم ئەمــڕۆ ئوســتاد دەســتی نەخۆشــی هەیــە (بەپێكەنینێكــی زۆرەوە) ،رەفیــق
چاالكــی رەحمەتــی گوتــی “بەڵــێ قاچــی بــە قــووڕ گیــرێ” .ئینجــا ئوســتاد گوتــی چــاوت
لێیــە باشــم گوتــووە.
بەڕاســتی ئوســتاد مرۆڤێكــی زۆر زۆر پاكبــوو .بەڕاســتی مــن كــەم كەســم دیــوە وەك
بەشــیر موشــیر پــاك ،بــە ویــژدان ،كــورد ،بەنامــووس ،دڵپــاك و حــەز لــە چاكــەی خەڵــك
بــكات .ئەمانــەی هەمــوو هەبــوون .نــەك هــەر مــن ،زۆر كەســی وەك مــن ئامادەبــوون
لــە خزمەتیدابــن .مــن زۆر شــتم بــۆ دەنووســی ،خەڵكــی دیكــەش دەینووســی .دوای
ئــەوە ،تــۆ پێتوایــە ئەگــەر ئێمــە شــتێكامن بنووســیبووایە ،دەمانتوانــی شــتێك بنووســین
بەنــاوی خۆمانــەوە ،وەك ئــەوەی بەنــاوی بەشــیر موشــیرەوە دەماننووســی ،دەســتبەجێ
دەیانگرتیــن ،بــەاڵم هیچیــان لــەو نەدەكــرد.
ئاكۆ محەممەد :بۆچی؟
جەمال نەبەز :دەیانزانی ئەو پیاوێكی پیرەو خۆیشی ئەو شتانە نانووسێت.
ئاكۆ محەممەد :خەڵكی كوێ بوو؟
جەمــال نەبــەز :كــەس نازانێــت ،دەڵێــن خەڵكــی ســلێامنی بــوو .بــەاڵم كوردییەكــەی
“ئەمیــن” ،خەڵــك هــەر دەڵــێ مــن ،بــەاڵم ئــەو دەیگــوت “ئەمیــن” ،شــێوەیەكی دیكــە
بــوو.
ئاكۆ محەممەد :دووكاندارییەكەی چیبوو ،چی دەفرۆشت؟
جەمــال نەبــەز :كاتــی خــۆی ،كــۆن بەرگــدروو بــوو ،ئینجــا شــتێكی هەبــوو هەڵیواســیبوو،
نووســیبووی (صاحــب املقــص الذهبــی) .بــەاڵم مــن كــە ئــەوم ناســی رۆژنامــە و كتێــب
و پاكەتــە جگــەرەو بەكــرەی دروومانــی دەفرۆشــت .ئیــر ئێمــەش جاروبــار یارمەتیــان
دەدا.
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ئاكــۆ محەممــەد :ئینجــا ئێــوە كە ئــەو هەمووە لێــی كۆدەبوونــەوە ،كارەكەی نەدەوەســتا
و هیچی دەفرۆشــت؟
جەمــال نەبــەز :هەنــدێ خەڵــك دەهــات شــتیان لێدەكــڕی .ئینجــا خــۆی چــی هەبــوو،
شــتێكی وانەبــوو.
ئاكۆ محەممەد :نهێنی كۆكردنەوەی ئەو هەموو خەڵكە لەالیەن ئەوەوە لەچیدابوو؟
جەمــال نەبــەز :خەڵكەكــە خۆشیاندەویســت .هەندێــك شــتی دەگــوت قســەكانی
خۆشــبوون ،وەك فەلســەفە بــوون .بەڕاســتیش قســەكانی فەلســەفە بــوون.
ئاكــۆ محەممــەد :ئــەوە راســتبوو دەیگــوت كــورد لــە چینیــش هەیــە و ئــەوكات دەیگوت
كــورد  40ملیۆنە؟
جەمــال نەبــەز :عێـراق خــۆی ئــەوكات وابزانــم حــەوت ملیــۆن بــوو ،ئــەوكات دەیگــوت
لــەو عێراقــە لــە حــەوت ملیــۆن ئەوەنــدەی كوردبێــت ،تــۆ بڵێــی لــە چیــن كــە ئەوەنــدە
زۆرە  15ملیۆنــی كــورد نەبێــت .ئینجــا لــەو دواییــە مامۆســتا محەممەدەمیــن پێنجوێنــی
چووبــووە نزیــك چیــن ،گوتــی وەڵــا بابــە چەنــد گوندێك هــەن لــەوێ هەموویان كــوردن.
كەواتــە قســەكانی ئوســتاد لــە قســەی هەمــوو كەســێك راســترتبوون .حەزیدەكــرد كــورد
پێشــكەون ،ئەگــەر رقــی لــە كوردیــش هەســتابووایە دەیگــوت :وەڵاڵهــی وام لێهاتــووە
لــە داخــی ئــەم كــوردە چەقۆیــەك لــە دیامغــی خــۆم بــدەم .ئینجــا رەفیــق چــاالك گوتــی:
نەكــەی بــە قوربانــت بــم ،ئەگەرنــا ئــەو كــوردە بــێ گــەورە دەمێنێتــەوە.
ئینجــا لەســاڵی  1993بــوو وابزانــم ،لــە پاریــس كۆنفرانســێكیان ســازكردبوو بەنــاوی (زمانی
كــوردی بــەرەو ســاڵی  ،)2000منیشــیان بانگكردبــوو بــۆ ئــەوەی شــتێك بڵێــم ،قســەكان بــە
ئینگلیــزی بــوون ،دواتــر كراوەتــە تركیــش .ئینجــا لــەوێ لەگــەڵ برایــم ئەحمــەد چاومــان
بــە یــەك كــەوت ،شــەو یەكێــك نازانــم خزمــی ئیرباهیــم ئەحمــەد بــوو یــان كەســێكی
ناســیاوی بــوو ،بــە ئۆتۆمبیــل ئێمــەی بــرد بــۆ الیــەك ،منیــش لــە ئۆتۆمبیلەكــەدا باســی
ئــەم قســەیەی ئوســتادم كــرد :چەقۆیــێ لــە دیامخــی خــۆم دەدەم .ئیرباهیــم ئەحمــەد
گوتــی جــا وەڵــا چەقۆیەكــە بــەر هیــچ نەدەكــەوت .گوتــم ئەگــەر ئوســتاد دەمــا ،دەتوێـرا
ئــەو قســەیە بكــەی ،جارێكــی دیكــە شــتێكت بنووســیبووایە بــە میقەســی زەهبــی
وتارەكەتــی لــە رۆژنامەكــەدا دەبــڕی و رۆژنامەكــەی فڕێــدەدا ،وەك وتارەكــەی مــارف
خەزنــەدار .ئەمــە وابــوو ،مــارف خەزنــەدار وتــاری لــە هــەر رۆژنامەیەكــدا بنووســیبووایە،
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رۆژنامەكــەی دەفرۆشــت ،بــەاڵم وتارەكــەی مــارف خەزنــەداری بــە مقــەس لێدەكــردەوە.
ئینجــا ســەمەد مەنجــەڵ كۆیــی هەبــوو ،دەیگــوت “ ئــەوە چییــە رەقابــە الیــردووە”.
ئاكۆ محەممەد :دەڵێن ئێستاش مام جەالل موعجیبی ئوستادە؟
جەمــال نەبــەز :جــا كــێ موعجیبــی نییــە .نــەك هــەر مــام جــەالل ،ئــەژدادی مــام
جەاللیــش موعجیبیەتــی .بەڕاســتی بەشــیر موشــیر بیزانیبووایــە كەســێك پاكــە و خراپــە
نــاكات و باســی كــورد دەكات ،خۆشیدەویســت .دەیگــوت هــەر وتارێكــم هەبــوو دەبــێ
بــاوی بكاتــەوە ،مــام جــەالل ئــەوكات رۆژنامــەی پارتــی بەدەســتەوەبوو .جــا رۆژێكیــان
وتارێكــان باڵوكردبــووەوە ،هەندێــك وشــەی ئەوروپایــی تێدابــوون ،وەك ئیتنۆلۆگــی و
ئینرتۆپۆلۆگــی و ئەمانــە ،كابرایــەك هاتبــوو .گوتــی ئوســتاد ،ئەمــڕۆ وتارەكــەی تۆمــان
خوێنــدەوە ،گوتــی ئێــی ،گوتــی ،بــەاڵم هەنــدێ وشــەی تێدابــوو تێیانناگــەم .گوتــی وەكــو
چــی؟ ئینجــا پێیگــوت ئــەوە بــۆ تــۆ نەنــوورساوە ،ئەوە بــۆ حكومــەت نــوورساوە ،حكومەت
خــۆی تێــدەگات ،بــۆ تــۆم نەنووســیوە .ئینجــا مەســەلەی ســەعید قــەزاز و ئوســتادیش
هەبــوو .رۆژێــك درەنــگ بــوو ،نزیكــەی 10ی شــەو دەبــوو ،دووكان و شــت نەمابــوون،
بــەاڵم ئێمــە دانیشــتبووین ،لەپــڕ ئۆتۆمبێلەكــەی لەبــەردەم دووكانەكــەی ئوســتاد وەســتا
و هــات و لەپــڕ گوتــی :ئــەرێ وەســتا بەشــیر ،چییــە ئــەو قســە قۆڕانــە دەنوورسێــن
لــە رۆژنامــەدا ،كــێ بــۆ تۆیــان دەنووســێت .ئیــر كــە بــە ئوســتادی گــوت وەســتا ،ئینجــا
قســەی قــۆڕ و كــێ بــۆت دەنووســێت ،زۆر پەســتبوو ،یەكســەر گوتــی :ســەعید بێــگ،
ئەمیــن كــێ بــۆم دەنووســێ ،ئەمیــن خــۆم قەلەمــم بەقوەتــە و دەینووســم ،كــێ بــۆم
دەنووســێت .ئینجــا گوتــی كــە تــۆ قەلەمــت بــە قوەتــە ،بۆچــی لــەدژی حكومــەت
دەنووســی ،حكومــەت چــی لــە تــۆ كــردووە؟ ئوســتاد گوتــی :حكومــەت خــۆی گــەواد
نەبێــت بۆچــی لــەدژی دەنووســم ،ئــەی بۆچــی لــە دژی جەنابــت نانووســم .ئیــر وەڵــا
ســەعید قــەزاز هیچــی نەكــرد و گوتــی ئیــر كەواتــە هــەر لــە دژی حكومــەت بنووســە( بــە
پێكەنینێكــی زۆرەوە) .ئەمــەش ئــەوە پیشــاندەدات كــە ســەعید قــەزاز كەســێكی خانــەدان
بــوو و هیچــی پێنەگــوت و هیچــی نەكــرد.
ئاكۆ محەممەد :ئەو هەموو وتارانەتان لە كام رۆژنامە بۆ باڵودەكردنەوە؟
جەمــال نەبــەز :لــە هەمــوو رۆژنامەكانــدا .چ رۆژنامەیــەك هەبــوو وتــاری بەشــیر موشــیر
باڵونەكاتــەوە ،بــە كــوردی و بــە عەرەبــی .مــن بــۆم دەنووســی ،وردی بــۆی دەنووســی
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كــە ئــەو پێیدەگــوت (وەوەردی) ،چونكــە وردی نــاوی خــۆی بــە دوو (و) دەنووســی.
هەمــوو جاریــش دەیگــوت نازانــم بۆچــی بەخــۆی دەڵــێ (وەوەردی) .هــەژار شــیعری بــۆ
دەنووســی ،كامیــل ژیــر شــیعری بــۆ دەنووســی .هەندێجــار برایــم ئەحمەدیــش شــتی بــۆ
چاپدەكــرد .مــام جەاللیــش شــتی بــۆ چاپدەكــرد.
ئاكــۆ محەممــەد :د.عیزەددیــن مســتەفا رەســووڵ كتێبێكــی لەبارەی ئوســتادەوە نووســی،
دواتــر مــەال جەمیــل و مــارف خەزنــەدار وەاڵمێكیــان بــۆ نووســی .هەنــدێ شــتیش لــە
گۆڤــاری (خوێنــدكاری كــورد) باڵوبــووەوە كــە گوایــە بەڕێــزت زانیاریــت پێدابــن و
ئەوانیــش نووســیبێتیان؟
جەمال نەبەز :هیچ ناوی من نوورسابوو.
ئاكۆ محەممەد :نەخێر.
جەمال نەبەز :ئێ كەواتە نازانم.
ئاكــۆ محەممــەد :هیــچ رەخنــەت هەیــە لەســەر ئــەو كتێبــەی عیزەدیــن مســتەفا
رەســوول؟
جەمــال نەبــەز :عیزەدیــن مســتەفا شــتێكی نووســیوە ،وەك بابەتێــك لەبارەی ئوســتاد.
رەخنەكــەی مــن ئەوەیــە كــە دەبووایــە نــاوە راســتەقینەكان بنووســێت ،ئەگەرنــا ئــەو
شــتانەی نووســیویەتی روویانــداوە ،هەندێــك شــتی بەچــاوی خــۆی بینیــوە ،هەندێــك
شــتی بەچــاوی خــۆی نەبینیــوە ،بــەاڵم ئــەو شــتانە هــەن كــە ئــەو نووســیویەتی.
ئاكــۆ محەممــەد :ئــەی رات چبــوو ســەبارەت وەاڵمەكــەی مــەال جەمیــل رۆژبەیانــی
و د.مــارف خەزنــەدار؟
جەمال نەبەز :من وەرامەكەی مارف خەزنەدارم نەدیوە.
ئاكۆ محەممەد :نووسیبووی ،بەاڵم بە ناوێكی خوازراو؟
جەمــال نەبــەز :نەمبینیــوە ،بــەاڵم وەرامــی مامۆســتا جەمیلــی رۆژبەیانیــم دیــوە،
بــەاڵم وەكــو دەڵــێ لــە تووڕەبوونــەوە ئــەو شــتانەی نووســیوە ،دەیتوانــی ئــەو
شــتانە بنووســێ ،بــەاڵم بەشــێوەیەكی زۆر نەرمــر .مامۆســتا جەمیــل كــە تووڕەبــووە،
خــۆت دەزانــی ئــەو مامۆســتای هەموومانــە ،پــاش مردنیشــی دەبــێ هەموومــان بــە
مامۆســتای خۆمانــی بزانیــن .پیاوێكــی گەورەبــوو ،زانایەكــی گەورەبــوو ،بەڕاســتی
لەنێــو كــورددا كــەم زانــای وەك ئــەوم بینیــوە ،هــەزار چـرا لەســەر گــۆڕی بــن ،بــەاڵم
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عیزەدینیــش بــۆ مــن هاوڕێــی منداڵییــە .عیزەدیــن هەنــدێ كار و كــردەوەی هەیــە
مــرۆڤ دەتوانــێ رەخنــەی لێبگرێــت ،بــەاڵم مــن پێمناخۆشــە قســە بــە عیزەدیــن
بگوترێــت.
ئاكۆ محەممەد :دوای تەواوكردنی كۆلیژی پەروەردە ،بوویە مامۆستا لە بەرسە؟
جەمــال نەبــەز :نەخێــر بوومــە مامۆســتا لــە كەركــووك ،دوای كەركــووك منیــان
دوورخســتەوە بــۆ بــەرسە.
ئاكۆ محەممەد :بۆچی؟
جەمــال نەبــەز :لەبــەر كاروبــاری سیاســەت و ئەمانــە .لــە كەركــووك منیــان لــە ســێ
قوتابخانــە دانابــوو .قوتابخانــەی موســەڵاڵ ،قوتابخانــەی شــەرقی ،قوتابخانــەی غەربــی.
دووســاڵ لــەوێ مامــەوە .لەســاڵی  1957منیــان نــارد بــۆ زوبێــر لــە پارێزگــەی بــەرسا.

نووسین و كاری رامیاری
 بۆ نووسینی نامیلكەی (كفاح االكراد) بۆ عەبدولنارس چوومە سووریا سەید موحسین حەكیم پێیگوتم :بە برا كوردەكانم بڵێ ئەم دەوڵەتەدەوڵەتی مەیمونانە
 یەكەمین نووسینم ساڵی  1952لە (ژین) باڵوكراوەتەوەئاكۆ محەممەد :هەڵسوكەوتی عەرەبەكان لەگەڵ ئێوە چۆن بوو؟
جەمــال نەبــەز :زۆربــاش بــوو .كــە مــن چوومــە بــەرسا ،لەپێشــەوە منیــان كردبــووە
مامۆســتای زمانــی عەرەبــی ،ئــەو فەرمانــە لــە وەزارەتــەوە هاتبــوو ،ئینجــا لەپێشــدا
چوومــە وەزارەتــی مەعاریــف ،گوتــم مــن ناچــم بــۆ ئــەوێ و وازدەهێنــم ،بۆچــی مــن
بەناحــەق دەنێــرن ،مــن دەمــەوێ لــە كوردســتان مبێنمــەوە .كابرایــەك هەبــوو ،وابزانــم
نــاوی عەبــود زەلزەلــە بــوو لــە وەزارەتــی زانیــاری كاری دەكــرد ،گوتــی ئەگــەر نەچــی بــۆ
ئــەوێ دەبــێ ببــی بــە ســەرباز .ئینجــا دەســتیكرد بــە جنێــودان بــە جەمــال عەبدولنــارس،
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گوایــە مــن لــە كەركــووك چەپــی بــووم و الیەنــی جەمــال عەبدولنــارسم گرتــووە .منیــش
پێمگــوت ،مــن خــۆم كــوردم .گوتــی كــە كــوردی بۆچــی واو وا ،جنێــوی زۆر پیســی دا،
كــە مــن نامــەوێ بیانگێڕمــەوە .منیــش پێمگــوت ئــەوە گــەورەی ئێــوەی عەرەبــە ،گوتــی
نــا نــا گــەورەی ئێمــە نییــە .گوتــم گــەورەی عەرەبــە و تــۆ بۆچــی جنێــوی پێــدەدەی و چ
هەقــت بەســەریەوە هەیــە .ئینجــا گوتــی ئێمــە لــە دەوڵەتێكــدا دەژیــن و دەســتی كــرد
بــە پەســندانی نــووری ســەعید و مەلیــك .منیــش ئیــدی ئەوەبــوو رۆیشــتم بــۆ بــەرسا.
لــەوێ نووســیبووی ،بكرێتــە مامۆســتای زمانــی عەرەبــی ،ئــەو لــەو باوەڕەدابــووە كــە
لەوانەیــە مــن نەتوانــم زمانــی عەرەبــی بڵێمــەوە .كــە مــن چوومە بــەرسا ،ماوەیــەك زمانی
عەرەبیــم گوتــەوە ،قوتابییــەكان گوتیــان دەمانــەوێ عەرەبیــان پێبڵێــت ،ئیــدی منیــان
گێڕایــەوە بــۆ مامۆســتایەتی فیزیــك و مامتاتیــك .محەممەدعەلــی مســتەفا ،وەك موفەتیــش
هاتــە ئــەوێ و ،كــە منــی دی لــەوێ ،ئــەو منــی كــردەوە مامۆســتای فیزیــك و مامتاتیــك،
پێیگوتــن :بابــە ئــەوە بەخۆڕایــی لــە كەركــووك دەركـراوە .ئینجــا كــە مــن گەڕامــەوە بــۆ
پشــووی بەهــار ،لــە رێگــەی بەغــداوە بــە تاكســی گەڕاینــەوە بــۆ ســلێامنی ،بــە ئۆتۆمبێلــی
كابرایــەك پێیاندەگــوت بــرای بەكــری نــادی ،ئــەو شــەوە سەرخۆشــبوو ،تاكســییەكە
لــە رێگــە شەڕەشــۆقی كــرد لــە چۆڵــی قورفــە لەگــەڵ ئۆتۆمبێلێكــی دیكــە ،پەراســووم
شــكا ،شــەویلەم هەڵــدڕا ،چەنــد ددانــم شــكا ،بێهــۆش ببــووم ،ژنێكــی كەركووكــی لــە
تەنیشــتمەوە دانیشــتبوو لــە ئۆتۆمبیلەكــەدا ،مریشــكێكی لەباوەشــدابوو ،خــۆی مردبــوو،
مریشــكەكەی مابــوو .فازیــل هەبــوو هەولێــری بــوو ،فەقیــرە قــاچ و دەســتی شــكابوو،
ئیــر تووشــی پەرێشــانی بوویــن .بەكــری نــادی ،ئۆتۆمبێــل لێخووڕەكــە ،كــە شــەوێ ئــەو
هەمــوو عەرەقــەی خواردبــووەوە ،ســتێرنەكە چووبــوو بــۆ ورگــی ،پەرێشــانی كردبــوو .مــن
هــەر ئەوەنــدەم ئــاگا لێبــوو ،پۆلیســێك منــی راكێشــایە دەرەوە و بــە كــوردی دەیگــوت
ئەمــەش دەمرێــت .ســەیرە كــە منیــان هێنایــەوە بــۆ نەخۆشــخانەی كەركــووك ،ئاخــر
لــە كەركــووك لــە قوتابخانــەی شــەو ،كــە پێیاندەگــوت قوتابخانــەی ئەهلــی حیكمــەت،
لەوێــش دەرســم دەگوتــەوە ،چەنــد قوتابــی مــن هەبــوون ،نەخۆشــەوان بــوون ،كــە منیــان
بینــی زۆریــان پێناخــۆش بــوو ،كــە مــن نەفیكـراوم و وام بەســەرهاتووە ،زۆر یارمەتیانــدام.
ئیــر مــن گوتــم دەگەڕێمــەوە بــۆ ســلێامنی و چوومــە ئــەوێ ،لــەوێ دكتۆرێــك هەبــوو
قــادر شــاڵی ،پێیانگوتبــوو بەڵكــو بچــی تەماشــای بكــەی ،نەهاتبــوو .چونكــە زانیبــووی
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مــن لەســەر سیاســەت نەفیكـراوم ،نەهاتبــوو .هەروەهــا دكتــۆر كەمــال عەبدوڵــا ناجــی
هەبــوو ،مێــردی كچەكــەی ســەعید قــەزاز پەریخــان ،گوتبــووی وەڵاڵهــی سەریشــم ببــڕن
دەبــێ بچــم ســەری لێبــدەم .ئــەو هــات دەرمانــی كــردم و شــیرینقەی لێــدام ،ماڵــی
ئاوابێــت.
ئاكۆ محەممەد :لە هەولێریش مامۆستایەتیت كردووە؟
جەمــال نەبــەز :بەڵــێ لەســاڵی  .1960مــن لــە زوبێــر گەڕامــەوەو ئــەوەم بەســەرهات،
تەندروســتیم زۆر تێكچــوو ،ســێ مانــگ ئیــر مۆڵەتیــان پێــدام .ئەوەبــوو ئیــر كودەتــای
عەبدولكەریــم قاســمی بەســەرداهات .ئێمــە یادداشــتێكی دوور و درێژمــان دایــە
قاســم ،بــۆ مافــی رۆشــنبیری و خوێنــدەواری و زانیــاری كــورد و لــە رۆژنامــەی (البــاد)
باڵومانكــردەوە .عەبدولكەریــم قاســم دەســتبەجێ رۆژنامەكــەی داخســت و فەرمانیدابــوو
ئێمــەش بگــرن .د.عیزەددیــن مســتەفا رەســووڵ ئــەوە دەزانێــت ،ئــەو رۆژەی كــە مــن ئــەو
وتــارەم باڵوكــردەوە ،مــن كردمــە كــوردی و ئــەو لــە رادیــۆ كاری دەكــرد و كاری بــۆ مــن
جێبەجێكــرد كــە لــە رادیۆشــەوە بــە كــوردی خوێندرایــەوە.
ئاكــۆ محەممــەد :لــە یادداشــتێكی دیكــەدا هــەر ئــەوكات هەندێــك داواكاریشــتان لــە
جەمــال عەبدولنــارس كردبــوو؟
جەمــال نەبــەز :راســتە ،بــەاڵم ئــەوە شــتێكی جیابــوو .راســتییەكەی جەمــال عەبدولنــارس
لــە  1951و 1952دا هاتــە پێشــەوە ،یەكەمجــار لەگــەڵ محەممــەد نەجیــب ،دوای
ئــەوەش بــە تاقــی تەنیــا هاتەپێشــەوە ،مــن هــەر زوو هەســتم بەوەكــرد كــە ئــەو لــە
دژی حكومەتــی عێــراق و پەیامنــی بەغــدا و ئێــران و توركیــا و ئەمانەیــە .دەمزانــی
نابێتــە دۆســتی كــورد ،بــەاڵم گوتــم لەوانەیــە ئــەم كابرایــە ،بتوانــی وای لێبكــەی بێالیــەن
بوەســتێت .هــەر هیــچ نەبێــت ســاوێك ببێــت لەنێوامنانــدا و چــوار قســە لەســەر
مەســەلەی كــورد بڵێــت .مــن ئــەوكات بــە رەحمــەت بێــت لەگــەڵ ئەحمــەد هــەردی
قســەم كــرد ،گوتــم مــن بــە تەمــام شــتێك بنووســم بــۆ جەمــال عەبدولنــارس ،گوتــی جــا
چــۆن دەینووســی ،گوتــم بەخــوا دەبــێ بچمــە دەرەوە بینووســم .ئەوســاكە واتــە ســاڵی
 1956ســووریا واڵتێــك بــوو تۆزێــك سەربەســتی تێدابــوو .گوتــم دەچــم لــەوێ ئــەو
كارە دەكــەم و بەڕاستییەكەیشــی چــووم .ئەوســا مامۆســتابووم لــە كەركــووك و چــووم
پاســپۆرتم وەرگــرت و چوومــە ســووریا و لوبنــان .د.عیزەددیــن ئــاگای لێبــوو .ئــەوكات
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كــە مــن لــە هۆتێلــی (فلســطین رشق االردن) دانیشــتم ،كابرایــەك هەبــوو كوردبــوو،
نــاوی ئەبــو ئەیــوب بــوو ،ئــەو خاوەنــی هۆتێلەكــە بــوو .پیاوێكــی رەش و پیســكەبوو
بەڕاســتی .ئینجــا ئــەوە لــەوێ دانیشــتم ،هەفتەیــەك بــە شــەو و رۆژ ئــەو نووســینەم
نووســی .بەنــاوی (كفــاح االكـراد) .بــەاڵم مــن نەچوومەتــە میــر وەك گیونشــەر دەڵێــت،
بــەاڵم مەســەلەكە ئەوەیــە پەیوەنــدی دروســتبوو .پیاوێــك هەبــوو بــە واڵتینامــە میــری
بــوو ،لــە بەغــدا دەژیــا .بـرای محەممەدعەلــی عەونــی بــوو ،نــاوی نەجمەدیــن عەونــی
بــوو ،باوكــی خوشــكە دووڕییــە عەونــی .لەگــەڵ ئــەو قســەم كــرد ،ئەویــش گوتــی دەبــێ
عەبدولنــارس شــتێكی لەبەردەســت بێــت بــۆ ئــەوەی بزانێــت مەســەلەكە چییــە .گوتــی
مــن ئــەوكات بەهەمــوو جۆرێــك دەتوانــم یارمەتیتــان بــدەم .كــە ئەمــە وایلێهــات ،لەگەڵ
مامۆســتا عەلــی تۆفیــق و فایــەق عــارف كــە مامۆســتای كیمیایــە ئێســتا لــە ســلێامنی،
قســەم لەگــەڵ ئــەوان كــرد و هەســتام چــووم بــۆ ســووریا و ئــەوەم نووســی .لەگــەڵ
رەوشــەن بەدرخــان و عیزەددیــن چوویــن بــۆ لوبنــان و ئــەو كتێبەمــان بــرد و لەوێــوە
بــە پۆســتە ناردمــان .ئەوســاكە لوبنــان زۆر ئازادبــوو ،وەك ئەوروپــا بــوو .ناردمــان بــۆ
هەمــوو ئەمــاو ئــەوال .دوو دانەشــان نــارد یەكێكــی بــۆ ســەعید قــەزاز و یەكێكــی بــۆ
كەســێكی دیكــە .دوو دانەشــم لەنێــو پێاڵوەكامنــدا هێنانــەوە ،یەكێكــم دا بــە ئەحمــەد
نەقیبــی بـرادەرم ،ئێســتەش مــاوەو لــە ســلێامنییە ،ئــەوە لێیبپرســە دەڵــێ ،بەهــۆی ئــەو
كتێبــەی تــۆوە ئەندامــان بــۆ پارتــی پەیــدا دەكــرد .ئینجــا لــەوێ بــە نەجمەدیــن عەونیــم
گــوت ئــەوە كتێبەكــەم هێنــاوە دانەیــەك بــۆ تــۆ و دانەیەكیــش لــە ســلێامنییە .بــەاڵم
بــەر لــەوەی ئــەو دانەیــە بدەمــە نەجمەدیــن عەونــی ،پیشــانی رەفیــق حیلمیــم دا،
چونكــە باســی ئەویشــی تێدابــوو و زۆری پێخۆشــبوو .نەجمەدیــن عەونــی گوتــی مــن
قســە لەگــەڵ باڵیــۆزی میــر دەكــەم .باڵیــۆزی میــر پێیگوتبــوو بەهەمــوو جۆرێــك
دەبــێ ئــەم كابرایــە بێنــی بــۆالم ،پێیگوتبــوو :ســەرۆك كتێبەكــەی خوێندووەتــەوەو زۆری
پێخۆشــبووە.
ئینجــا بــە نەجمەدیــن عەونیــم گــوت مــن چــۆن بچــم بــۆالی و ئــەو هەمــوو چاوەمــان
لەســەرە ،گوتــی نــا ،دەچیــن بــۆ ماڵێــك كــە لــە خێزانــی ئیرسابادییــەكان بــوو ،كــە ژنــی
نەجمەدیــن لــەو خێزانــە بــوو ،گوتــی مــن و تــۆ بــە ئۆتۆمبێــل دەچینــە ئــەوێ و لــەوێ
دەبیــن و كارێكــی وادەكــەم بــە ئۆتۆمبیلێــك بچیــن پشــتەكەی وا گەورەبێــت ،كــە تــۆ
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بخەینــە ســندووقی دواوە و لەوێــوە دەتبەینــە باڵیۆزخانــە .ئیــدی خەڵــك لــە دەرەوە
ناتیبینێــت .گرنــگ چوویــن بــۆ الی باڵیــۆز ،بەخێرهاتنــی كــردم و گوتــی  :ســەرۆك
كتێبەكــەی زۆر پێخۆشــبوو و ســەرۆك حــەزدەكات بزانێــت ئێــوە چیتــان دەوێــت.
منیــش گوتــم مــن یەكێكــم و دەبــێ پــرس بــە برادەرەكانــم بكــەم ،گوتــی بچــۆوە لەگــەڵ
برادەرەكانــت قســە بكــە و بــۆم بنووســن و پێامنبڵێــن چیتــان دەوێــت .گوتــی ئێمــە
ناتوانیــن هەمــوو شــتێكتان بــۆ بكەیــن ،بــەاڵم پێامنبڵێــن چیتــان دەوێــت و ئێمــە حــەز
لــە دۆســتایەتی ئێــوە دەكەیــن.
كــە چوومــەوە ســلێامنی لەگــەڵ ئەحمــەد هــەردی ،فایــق عــارف ،عەبدوڵــا میدیــا و
مامۆســتا عەلــی تۆفیــق قســەمان كــرد و باســی ئەوەمــان كــرد كــە داخوازیــان چــی بێــت،
باســی ئەوەك ـرا كــە رادیۆیەكــی كــوردی لــە میــر دابرنێــت .ئینجــا مامۆســتا ئەحمــەد
هــەردی دەیگــوت ئاخــر ئــەوە ســوودەكەی چییــە ،لــەوێ هــەر پڕوپاگەنــدە بــۆ خۆیــان
دەكــەن .گوتــم ئــەوە راســتە ،بــەاڵم هــەر بــە كــوردی قســەكردن واتــای داننانــە بــە ئێمــە.
دواییــش دەركــەوت كــە ئــەوە راســتە .ئینجــا كــە چوومــەوە بــۆ بەغــدا داخوازییەكامنــان
پێگەیانــد .پێامنگــوت دەمانــەوێ پشــتیوانیامن لێبكــەن كــە كــورد لــە دەوڵەتەكانــی توركیــا
و ســووریا و عێـراق و ئێـران هەنــدێ مافیــان دەســتبكەوێ و ئاگاتان لە مەســەلەی كوردبێ
و ،بێجگــە لــەوەش كوردۆلۆگــی لــە زانســتگەكان بخوێنــن و رادیــۆی كــوردی لــە قاهیــرە
دابرنێــت و هەندێــك كتێبــان بــۆ چــاپ بكــەن و هەنــدێ كــورد لەوێــن پەیوەندییــان
لەگــەڵ ئێمــە هەبێــت ،ئــەوكات پەیوەنــدی زۆر زەحمــەت بــوو ،ئەگــەر پۆســتەیەكت
بناردبووایــە بــە دوو مانــگ دەگەیشــت .ئــەوكات ئینتەرنێــت و شــتی لەوشــێوەیە نەبــوو.
بەوشــێوەیە عەبدولنــارس لــە دوای ئــەوە رادیــۆی كــوردی لــە قاهیــرە دانــا.
ئینجــا ئــەوەش بڵێــم مــن ئەوكاتــە كــە لــە دیمەشــق بــووم ،خەریكــی كتیــب نووســین
و نــاردن بــووم ،رۆژێــك لــە ماڵــی رەوشــەن بەدرخــان عەزیــز شــەریفم بینــی .عەزیــز
شــەریف ئــەو كتێبــەی خوێندبــووەوە و وایزانیبــوو رەوشــەن بەدرخــان نووســیویەتی،
لەدوایــی زانــی مــن نووســیومە .گوتــم بــەاڵم لــەالی كــەس باســی نەكــەی ،گوتــی نــا بابــە
شــتی وانییــە .گوتــم دە تــۆش قســەیەكامن بــۆ بكــە لــەالی جەمــال عەبدولنــارس ،گوتــی
بەســەرچاو .ئەویــش خــوا هەڵناگــرێ قســەی بــۆ بەرژەوەنــدی ئێمــەی كــورد كردبــوو .ئیــر
ئەوەبــوو ئــەو رادیۆیــە دان ـرا ،بــەاڵم دوای دانانــی ئــەو رادیۆیــە ،ســەعید قــەزاز هاتــە
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ســلێامنی و گلەیــی كــرد و دەســتیكرد بــە قســەكردن و ئــەوە چییــەو ،ئینجــا مۆڵەتــی دا
بــە دەرچوونــی هەنــدێ گۆڤــاری كــوردی .لــەدوای ئــەوە حكومەتــی ئێـران كێــچ كەوتــە
كەوڵــی و ئەوەبــوو لــە ســنە رادیۆیەكیــان دانــا و لــە تارانیــش رادیۆیــان بــە كــوردی دانــا.
ئیــدی بەوشــێوەیە شــتێك دروســتبوو .بەڕاســتی شــتێك دروســتبوو .جەمــال عەبدولنــارس
هاتــە ســەر ئــەو رێگەیــەی تۆزێــك خــۆی لــە كــورد نزیككــردەوە .مــن هیــچ لــەو بڕوایــەدا
نەبــووم جەمــال عەبدولنــارس ببێتــە دۆســتی ئێمــە و نەشــدەبووە دۆســتی ئێمــە ،چونكــە
كاری بــە بەعســییەكان بــوو و لەگــەڵ ئــەوان كاری دەكرد .هــاوكاری قەومییــە عەرەبەكانی
دەكــرد .كاتــی خۆیشــی بــە مــام جەاللــی گوتبــوو ،هەرچۆنێــك بێــت ئێمــە دژی ئەوەیــن
پارچەیــەك لــە نیشــتیامنی عــەرەب جیاببێتــەوە .ئێمــە دەمانزانــی ئــەو چۆنــە ،بــەاڵم
ویســتامن هیــچ نەبێــت لــە هەندێــك شــتدا بێالیــەن بوەســتێت.
ئاكــۆ محەممــەد :پەیوەندیتــان لەگــەڵ مەرجەعــی شــیعەكان ســەید موحســین حەكیــم
پەیداكردبــوو .ئــەوە چــۆن بــوو؟
جەمــال نەبــەز :مــن كــە لــە پارێزگــەی بــەرسا دەرســم دەگوتــەوە ،ویســتم بگەڕێمــەوە
كەركــووك ،بــەاڵم منیــان نەگەڕانــدەوە .رۆژێــك فرەنســیس ئەملالیــح ،كوڕێكبــوو خەڵكــی
عەینــكاوە بــوو .وابزانــم بەعســییەكان كوشــتیان .ئــەو ســەر بــە پارتــی كۆمۆنیســتی
عێ ـراق بــوو ،هەتابڵێــی مرۆڤێكــی باشــبوو ،هەتابڵێــی مرۆڤێكــی زۆر رێكوپێــك و زمــان
شــیرین و دڵ و دەروون پاكبــوو .ببووینــە دۆســتی یــەك .مــن چووبوومــە بەغــدا هەوڵــی
ئــەوەم دەدا مبگەڕێننــەوە كەركــووك ،رۆژێــك پێیگوتــم ،فەیســەل ســامیر بەڕێوەبــەری
گشــتیی پــەروەردە ،ســاڵی  1952كــە مــن لــە زیندانــی ئەبوغرێــب گیرابــووم بــۆ چەنــد
هەفتەیــەك ،ئــەو فەیســەل ســامیرەش ئەوكاتــە لــەوێ گیرابــوو ،ئــەو چەپــی بــوو،
یەكرتمــان دەناســی .ئــەو بــووە بەڕێوەبــەری گشــتیی پــەروەردە ،منیــش چــووم بــۆ الی،
گوتــی هەردووكــان پێكــەوە دەچیــن بــۆالی .مــن و فرەنســیس چوویــن بــۆالی ،گوتــی
ئێســتە چ پێویســت دەكات بگەڕێیــەوە بــۆ كەركــووك ،ئــەوە ئامادەیــی جەعفــەری هەیــە
و لێــرە بــەدوای مامۆســتای مامتاتیكــدا دەگەڕێــن ،بچــۆ لــەوێ كاربكــە و ئێمــە بــە قــەرز
و ئیعــارە ،دەتدەینــە ئــەوان و لــە بەغــدا بیــت باشــرە ،دەتوانــی لێــرە زیاتــر خزمەتــی
كــورد بكــەی .قســەكەی چــووە دڵمــەوەو ،گوتــم باشــە .كــە لــە ئامادەیــی جەعفــەری
دامــەزرام ،تەماشــا دەكــەم نیــوەی قوتابییەكانــی كــوردی فەیلیــن ،چونكــە ئــەوان
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خۆیــان قوتابخانــەی ناوەنــدی و ئامادەییــان نەبــوو .قوتابخانــەی ســەرەتاییان هەبــوو،
دەهاتــن لــە جەعفــەری دەیانخوێنــد .مامۆســتایەك لــەوێ هەبــوو نــاوی عەبدولزەهــرە
ئەلســەغیر بــوو ،مامۆســتای ئاییــن و زمانــی عەرەبــی بــوو .بووینــە دۆســتێكی تــەواو،
زۆر منــی خۆشدەویســت .بەڕاســتی مرۆڤێكــی باشــبوو .دوو ســێ رۆژ هاتــە پێشــەوە
پشــووبوو .گوتــی ئــەرێ تــۆ چیدەكــەی ئــەو رۆژانــە ،گوتــم وەڵاڵهــی نازانــم ،گوتــم ئێســتا
بچمــەوە كوردســتان ،رۆژێــك ئەمســەر و رۆژێــك ئەوســەر ،كەســوكارم هــەر نیازیــان تــازە
دەبێتــەوە ،گوتــم بۆیــە ناچمــەوە ئــەوێ .ئینجــا گوتــی كەوایــە وەرە بابچیــن بــۆ نەجــەف
و كەربــەال ،گوتــم باشــە و چوویــن كــە ئــەوكات ســاڵی  1959بــوو .مەســەلەكە زۆر دوور
و درێــژە ،حەزدەكــەم بــە كورتــی بێگێڕمــەوە ،گوتــی بابچینــە الی ســەید .واتــە ســەید
موحســین حەكیــم .چوویــن بــۆ الی ســەید .وابزانــم كــە چوویــن لــە شــوێنێك پێیاندەگــوت
مونتــەدای نــەرش ،لــەوێ دەرســی دەگوتــەوە .ســەید موحســین ئــەوكات تەمەنــی 55-
 60دەبــوو ،بەتــەواوی نازانــم .بــەاڵم هەتابڵێــی بەخۆوەبــوو .پێشــر پێیگوتبــوو كــە
مــن دەچمــە الی ،كــە زانــی ئێمــە چوویــن ،هەتــا بــەر دەرگاكــە بەپیرمانــەوە هــات و
نێوچەوانــی منــی ماچكــرد .منیــش دەســتی ئــەوم ماچكــرد .گوتــی یاخــوا بەخێربێــی بــۆ
ئێــرەو ،گوتــی ئــەوە خۆشــییەك و گەورەییەكــە .منیــش بەڕاســتی شــەرمم كــردەوە ،كــە
ئــەو پیــاوە بەوشــێوەیە قســە بــكات .كــە چووینــە ژوورەوە زۆر پرســیاری لێكــردم ،زانــی
كــە منیــش فیقهــی ئیســام و ئــەو مەســەالنەی ئیســامەتیم خوێنــدووە زۆری پێخۆشــبوو.
عەبدولزەهــرە ئەلســەغیریش باســی منــی بــۆ كردبــوو .لێــی پرســیم ،تــۆ عەرەبــی لەكــوێ
فێربــووی ،هــەروەك چــۆن تــۆ ئــەو پرســیارانەت لــە مــن كــرد ،ئەویــش ئــەو پرســیارانەی
كــرد .شــێخ عەبدولزەهــرەش پێیگــوت فارســیش زۆربــاش دەزانێــت ،ســەید موحســین
حەكیمیــش فارســی زۆر بەباشــی و رێكوپێكــی دەزانــی .ئینجــا باســی كــورد هاتەپێشــەوە،
گوتــی بارودۆختــان چۆنــە ،گوتــم بارودۆخــان بــاش نییــە .گوتــم ئاخــر ئــەوە حالــە ،كاتــی
خــۆی ئێمــە داوامــان كــرد هیــچ نەبێــت مافــی كولتووریــان بدەنــێ ،ئەوەتــا ناماندەنــێ.
كۆمۆنیســتەكان كاتــی خــۆی بەڵێنیــان پێدایــن پشــتامن بگــرن ،ئێســتا پشــتامن ناگــرن.
ئینجــا لەوكاتــدا كۆمۆنیســتەكان خەڵكیــان كۆدەكــردەوە لــە دژی ســەید موحســین ،كــە
ئــەوە كابرایەكــی كۆنەپەرســتە .ئینجــا ئەوانــەی ســەر بــە ســەید موحســین خەڵكیــان بــە
لــۆری دەهێنــا بــۆ ســەر شــەقام و هاواریــان دەكــرد( دیــن دیــن االســام و ماكــو شــیوعیە).

161

 | 162بۆ واڵت

ســەید موحســین حەكیــم زۆر باســی كوردی لێپرســیم بــە دوور و درێژی .الی نیــوەڕۆ گوتی
مــن جەمــال دەبەمــە دەرەوە بــۆ پیاســە بــۆ ئــەوەی شــارەكە بگەڕێــت چونكــە ئێــرەی
نەبینیــوە ،گوتــی دەبــێ نیــوەڕۆ بێنــەوە پێكــەوە نــان بخۆیــن و ،مــن نــان ناخــۆم تاوەكــو
ئێــوە نەگەڕێنــەوە ،كــە چووینــەوە نــان چــی ،بەڕاســتی هەژارێــك چ دەخــوات ،ئــەوەش
وابــوو .ئــەوەم لــەو بینــی و لــە ماڵــی شــێخ مەحموودیــش بەڕەحمــەت بێــت ،ئــەو نانــە
هەرزانــەم بینــی .ســەید موحســین لەگــەڵ ئێمــە لەســەر زەوی دانیشــت و بەهەرســێكامن
بەدەســت نانەكەمــان خــوارد ،برنجێــك و شــلەیەك .ئاویشــیان بــۆ دانابوویــن لەجیاتــی
ماســتاو دەمانخــواردەوە .پیاوێكــی هەتابڵێــی بــێ فیــز بــوو ،هەتابڵێیــش زانابــوو .بڕوابكــە
زۆر شــتی دەزانــی .لەقســەكردندا بــۆم دەركــەوت كــە ئــەو پیــاوە زۆر شــت دەزانێــت.
دوای ئــەوە كاتێــك رۆیشــتم ،گوتــی ســاو لــە ب ـرا كوردەكانــم بكــە كــە چوویــەوە بــۆ
كوردســتان و پێیانبڵــێ  “ :ان هــذه الدولــە هــی دولــە القــرود و دولــە القــرود التــدوم-
ئــەم دەوڵەتــە دەوڵەتــی مەیمونانــە ،دەوڵەتــی مەیمونانیــش تەمــەن درێژنابێــت” .ئینجــا
گوتــی دەتوانــی شــتێكم بــۆ بنووســی لەســەر مەســەلەی كــورد ،كــورد چیــان دەوێــت،
ئاواتیــان چییــە .گوتــم بەســەرچاو.
كــە گەڕامــەوە بــۆ بەغــدا  70الپــەڕەم بــۆ نووســی و ،دامــە دەســتی شــێخ عەبدولزەهــرە
كــە بــۆی بەرێــت .ئینجــا كــە شــێخ عەبدولزەهــرە گەڕایــەوە ،گوتــی وەڵاڵهــی ســەید
موحســین زۆر زۆر ســاوت لێــدەكات و گوتوویەتــی بــڕۆ لەجیاتــی مــن نێوچەوانــی مــاچ
بكــە.
ئاكــۆ محەممــەد :جارێــك كەســێك لــە گۆڤــاری گــواڵن دا لەســەر كتێبەكــەی (ئەمیــری
حەســەنپوور) نووســیبووی كــە بەڕێــزت  7بڕوانامــەی دكتــۆرات هەیــە ،بــەاڵم ئــەوەی
مــن بزانــم هــەر ئــەوەی میــری كوردییــە كــە لــە بــواری مێژوودایــە؟
جەمــال نەبــەز :مــن حــەوت بڕوانامــەی دكتــۆرام نییــە .ئینجــا حــەوت بڕوانامــەی دكتۆرام
بــۆ چییــە ،بــەاڵم مــن پۆلۆتۆلۆگیشــم خوێنــدووە .مــن فیزیــك و مامتاتیكــم خوێنــدووە.
رۆژهەاڵتناســی و پــەروەردەم لــە هامبــۆرگ خوێنــدووە .تێــزی دكتۆراكــەم لــە مێــژووە.
هەروەهــا پۆلۆتۆلۆگیــم خوێنــدووە بــە دیپلــۆم لەپــاڵ یاســا و رۆژنامــە و تەلەڤزیــۆن و
رادیــۆ كــە هەموویــان پێكــەوە پێیاندەگوترێــت پوبلیتسیســتیک ،واتــە راگەیانــدن.
ئاكۆ محەممەد :یەكەمین نووسینت كەی باڵوكردووتەوە؟
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جەمــال نەبــەز :وابزانــم یەكەمیــن نووســینم لەســاڵی  1952یــان  1953باڵوكراوەتــەوە.
كــە لــە رۆژنامــەی (ژیــن) بــاوم كــردەوە لــە دژی پێــاوی باتــە .كــە ئەوكاتــە رۆژنامــەی
ژیــن مامۆســتا گــۆڕان دەیــرد بەڕێــوە .ئــەوكات زۆر پڕوپاگەنــدە بــۆ پێــاوی باتــە دەكـرا
و ئەوانــەی پێالویــان دەفرۆشــت لــە ســلێامنی ،پێاڵوەكانیــان نەدەفــرۆرشان .گوتبــووم
پێویســتە ئــەو پێــاوە نەهێڵــن و نەفرۆرشێــت و تــۆش لــە رۆژنامــەی ژیــن پڕوپاگەنــدەی
بــۆ نەكــەی .ئەویــش وەرامــی دابــووەوە كــە ئــەو قســانە راســن ،بــەاڵم ئاخــر ژیــن بەچــی
بــژی ئەگــەر ئــەو رێكالمانــە باڵونەكەینــەوە.

ژیان لە ئەوروپا و گەڕانەوە بۆ كوردستان
 میراتی بارزانی پێشمەرگەیە نەك كۆشك و تەالر بارزانی سەرۆكێكی لەشكریی گەورەبوو ،كە بەڕاستی رەنگەلە ماوتسی تۆنگیش كۆنرتبووبێت لە پارتیزانیدا
 لەساڵی  1962هامتە دەرەوە و بڕیارم دابوو بۆ ماوەیەكی كورت بێت بڕیارم داوە بە سەردان بچمەوە ،بەاڵم لەكاتێكدابێت كە بگونجێت لە كوردستان حامل خۆشرت دەبێت چونكە لێرە هەر بە رێگەوە ناندەخۆم ،بەاڵم لێرە سەربەستیم هەیە
 مستەفا سلێامن لە وەزارەتی بەرگریی هەواڵەكانی پێشمەرگەیبۆ دەناردین و ئێمەش لێرە باڵومان دەكردنەوە
ئاكۆ محەممەد :چۆن بوو بڕیاری ئەوەتدا رووبكەیە ئەوروپا؟
جەمــال نەبــەز :مــن لەســاڵی  1962هامتــە دەرەوە ،بڕیارمدابــوو هــەر بــۆ ماوەیەكــی
كــورت بێــت ،بــەاڵم دوایــی ئیــر ئــەو بــەزم و رەزمــەی كودەتــای بەعســییەكانی بەســەردا
هــات و شــەڕی بەســەردا هــات و لێــرەش خەریكــی سیاســەت و ئەمبــەر و ئەوبــەر بــووم.
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ئینجــا بێجگــە لــەوەش هەســتم بەوەكــرد ئەوانــەی كــە كاربەدەســتی شۆڕشــن ،رێنــادەن
كــە مــن بچمــە ئــەوێ .خــۆ منیــش نەمدەتوانــی بچمــەوە نــاو شــارەكان و لەبەردەســت
بەعســییەكاندا بژیــم .لەبەرئــەوە ئیــر بڕیارمــدا لێــرە مبێنمــەوە تاوەكــو هیــچ نەبێــت
خوێندنەكــەم تــەواو دەكــەم .كــە خوێندنــی یەكەمــم تــەواو كــرد لەســاڵی 1969دا ویســتم
بگەڕێمــەوە .نامــەم نووســی بــۆ مامۆســتا فەرەیــدوون عەلی ئەمیــن ،هاوبیرێكــی هێژابوو
بەڕاســتی ،هــەزار چـرا لەســەر گــۆڕی بێــت .پێمگوتبــوو قســە بكــە لەگــەڵ ئــەوان بزانــە
رایــان چییــە؟ ئەویــش پەیوەنــدی كردبــوو بەوانــەی لەنێــو شۆڕشــدان ،ئــەوان پێیانگوتبــوو
رێنــادرێ بێتــەوە .بێگومــان ئەوانــەی خۆیــان بــە كاژیكــەوە هەڵواســیبوو ئــەو ســەردەمە،
وەك حەمــەی عەزیــز ،وەك شــێخ محەممــەدی هەرســین ،ئەمانە دەیانتوانی بــە مەحموود
عەلــی عوســان بڵێــن كاب ـرا تــۆ كێــی و بۆچــی رێگــە لــەم كابرایــە دەگــری بگەڕێتــەوە،
بــەاڵم پێیــان نەگوتبــوو .بــە فرەیدوونیــان گوتبــوو بابــە پێــی بڵــێ نەگەڕێتــەوەو بڕایــەوەو
بــەزم و رەزم دروســت نــەكات .ئیــر لەبەرئــەوە فرەیــدوون نامــەی بــۆ مــن نووســیبوو،
نامەكەشــی ســەیرە ،بــە پۆســتە ناردبــووی لــە تارانــەوە ،ئــەو فڕۆكەیــەی كــە ئــەو
نامەیــەی هێنابــوو ،فڕۆكەكــە ســووتابوو و كەوتبــووە خــوارەوە ،بەشــێك لــە نامەكــەش
ســووتابوو .ئینجــا بۆیــان نــاردم و گوتیــان ئــەو نامەیــە بــۆ تــۆ هاتــووە ،بــەاڵم ماوەیەكــی
زۆری بەســەردا تێپــەڕی .ئیــر كــە نامەكــە گەیشــت و خوێندمــەوە زانیــم كــە مەســەلەكە
چۆنــە .دوای ئــەوەش ئیــر جارێكیــان فرەیــدوون عەلــی ئەمیــن هاتبــوو بــۆ بوولگاریــا
یــان واڵتێكــی دیكەبــوو ،نامەیەكــی زۆر دڵســۆزانەی بــۆ نــاردم.
ئاكــۆ محەممــەد :بۆچــی ئێســتا كــە بەشــێكی باشــووری كوردســتان ئــازادە ناگەڕێیــەوە
بــۆ كوردســتان؟
جەمــال نەبــەز :جــارێ بەشــێك لــە باشــووری كوردســتان ئــازاد نەبــووە ،ئــازادی واتــای
دوو شــت دەدات .یەكــەم :یەكســانی .واتــە یەكســانی كــورد لەگــەڵ ئــەو نەتەوانــەی
كــە واڵتەكەیــان داگیركــردووە ،كــە ئەمــە ئــەو یەكســانییە نییــە .یەكســانی ناوخۆشــی،
واتــە یەكســانی ژن و پیــاو ،یەكســانی لــە دەســەاڵتدا و نەبوونــی حیــزب حیزبێنــە ،خەڵــك
فێركــردن بــەوەی كــەوا ئــەو سیســتێمەی كــە هەیــە دەبــێ سیســتێمێكی دیموكراتــی
بێــت ،نــەك بــە قســە بەڵكــو بــە كــردەوە ،ئەمانــە بەداخــەوە مــن هیچــی نابینــم لــە
كوردســتان .لەبەرئــەوە مــن ئــەوە ناڵێــم كــە ئــازادە ،دەڵێــم ئەمــڕۆ كوردســتان بەدەســت
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تاقمێــك كوردەوەیــە .دەتوانــم ئــەوە بڵێــم ،بــەاڵم كوردســتان ئــازادە نــا .نــە لەبــاری
ناوخۆییــەوە ئــازادە و نــە لەبــاری دەرەكییــەوە كوردســتان ئــازاد نییــە .بەڵكــو كوردســتان
ئەمــڕۆ بەدەســت حكومەتــی بەعســەوە نییــە ،بەڵكــو بەدەســت تاقمێــك كوردەوەیــە.
ئایــا مــن دەتوانــم لــە كوردســتان چــی بكــەم ئەگــەر بچمــەوە كوردســتان .هــەر دەبــێ
خەریكــی نووســین بــم ،واتــە دەبــێ چــی بكــەم .ئــەوەی كــە مــن لێــرە دەیكــەم هــەر
ئەوەیــە كــە دەتوانــم بچــم لــەوێ بیكــەم ،ئەگــەر رێگــەم بــدەن .لێــرە سەربەســتییەكی
زۆر زۆرم هەیــە ،ئێســتا تــۆ خــۆت رۆژنامەنووســی ،ئەوەنــدەی مــن سەربەســتیت
هەیــە لــەوێ ،نــا .بێگومــان نــە تــۆ و نــە هیــچ رۆژنامەنووســێكی دیكــە ئەوەنــدەی مــن
سەربەســتی نییــە .مــن دەتوانــم بەسەربەســتی زۆر شــت بكــەم ،زۆر شــت بڵێــم ،بــەاڵم
ئــەو سەربەســتییەم لــەوێ نامێنــێ .ئینجــا مــن كــە بچــم كــە ســوودێك نەگەیێنــم ،بۆچــی
دەبــێ ئــەو بارودۆخــەی كــە ئێســتا هەمــە ،كــە پێمخۆشــە ،چونكــە دەتوانــم هەندێــك
كار بكــەم بــە ئــارەزووی خــۆم ،بەبــێ ئــەوەی كــەس پێمبڵێــت وامەكــە ،وامــەڕۆ و وابچــۆ،
ئــەوەی فەرمــان دەكات بەســەرمدا لێــرە نییــە .لــەوێ دەبــێ ئەگــەر بچــم لــە ماڵیــش
دابنیشــم ،ئــەوەش هــەر وازم لێناهێنــن .ئەوكاتیــش ئەگــەر هــەر كــەس هیچیشــم پێنەڵــێ،
ویژدانــی خــۆم وازم لێناهێنــێ ،لەبەرئــەوە دەبــێ كاربكــەم ،كــە كارم كــرد تووشــی بــەزم و
رەزم دەبــم و ناتوانــم لــە كارەكــەم بــەردەوام بــم.
ئاكۆ محەممەد :بڕیارتداوە بەسەردانیش نەگەڕێیەوە؟
جەمــال نەبــەز :بەســەردان بەڵــێ .بڕیــارم داوە بــە ســەردان بچمــەوە ،بــەاڵم ســەردان
دەبــێ لەكاتێكدابێــت كــە بگونجێــت ،ئەوكاتــە .دەبــێ هەڵیبژیــرم بزانــم كــەی دەبێــت،
تائێســتا بەڕاســتی ئەوكاتــە گونجــاوە نەهاتووەتــە پێشــەوە .تــۆ خــۆت دەزانــی پــاش
ئــەوەی ئــەو “نــەوای ئــارام”ە دامــەزرا ،مــن حــەوت ســاڵ خەریكبــووم پارتــی و یەكێتی
وا لێبكــەم لەگــەڵ یەكــری رێكبكــەون ،رێككەوتنێــك نــەك لەســەر كاخــەز ،بەڵكــو لــە
دڵــەوە ،بــەاڵم نەبــوو .ئێســتەش ئــەو رێككەوتنــە هــەر نییــە .ئێســتا دەڵێــن میراتــی
بارزانــی ،میراتــی بارزانــی چییــە؟ خانــووە ،كۆشــكە ،زەوییــە ،ئــاوە؟ نەخێــر ،بارزانــی
كــە چــووە رەحمەتــی خــوا ،جووتێــك كاڵشــی شــڕی لــێ بەجێــاو هیــچ نــا .نــە خانــوو،
نــە هیــچ ،هیــچ شــتێكی لــێ بەجــێ نەمــا .نازانــم ئەگــەر كاتژمێرێكــی لــە دەســت
بووبێــت ،بەخــوا ئــەوەش نازانــم .هیچــی لــێ بەجێنەمــا .میراتــی بارزانــی پێشــمەرگەیە.
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بارزانــی ســەرۆكێكی ســەربازی و لەشــكریی گەورەبــوو ،كــە بەڕاســتی رەنگــە لــە
ماوتســی تۆنگیــش كۆنرتبووبێــت لــەو پارتیزانیــەدا ،مــن ئــەوە دەزانــم .میراتــی بارزانــی
یــەك شــتە :پێشــمەرگە .ئــێ باشــە خــۆ ئەمــڕۆ پێشــمەرگەش نەمــاوە ،پێشــمەرگە واتــە
لەشــكری نەتــەوە ،ئێســتا بوونەتــە چەكــداری ئــەم حیــزب و ئــەو حیــزب .فەرمــوو بــا
بیكەنــە پێشــمەرگە .بابیكەنــە یــەك .ئێســتا بــا داراییەكەیــان بكەنــە یــەك .عەیبــە ئــەو
شــتانەی ئێســتا هــەن ،بەڕاســتی مــن بــە ئاشــكرا بیڵێــم ،ئێســتا بچمــەوە ئــەوێ ناڵێــن
كابــرا ئێســتا تــۆ بۆچــی وادەكــەی و واناكــەی .ئــەرێ باشــە تــۆ ئــەوە چەنــد ســاڵە
لەوێــی و ئێســتا هاتوویەتییــەوە ئــەو قســانە چییــە .كەواتــە مــن نەچمــەوە باشــرە.
مــن كاتێــك دەمــەوێ بچمــەوە كــە خێرێكــم ببێــت ،بــەاڵم ئــەو خێــرەم نابێــت دەزانــم.
ئــەوەی لێــرەش دەیكــەم ،ئــەو تەقــە تەقــە ،تۆزێــك ئەگــەر كارێــك بكــەم ،بەخــوا ئەوەشــم
پێناكرێــت لــەوێ .جــا مــن بچمــەوە چــی .وەك خــۆت دەمبینــی ،ئــەوەی كــە مــن لێــرە
هەمــە ئەوەیــە ،لــەوێ رەنگــە بچمــەوە لــەوێ زۆر حــامل خۆشــربێت ،ژیانــم باشــربێت.
مــن لێــرە جاروبــار بــە رێگــەوە نــان دەخــۆم .هەفتــەی جارێــك بچــم خواردنێــك بخــۆم،
خواردنێكــی كــوردی ،ئەگەرنــا رۆژەكانــی دیكــە ،دێمــە شــوێنێكی بەوشــێوەیە دادەنیشــم
و هــەروا شــتێك دەخــۆم بــە رێگــەوە .لــەوێ لەوانەیــە بتوانــم هەمــوو رۆژێــك خواردنــی
كــوردی بخــۆم .لــەوێ بتوانــم زۆر بــاش بژیــم .هەتــاو هەیــە لــەوێ ،ئێــرە واڵتێكــە رۆژێــك
هەتــاوەو بیســت رۆژ ســەرمایە و بارانــە و بەفــرە ،بــەاڵم لێــرە سەربەســتی هەیــە.
ئاكۆ محەممەد :ئێستا چ كارێك دەكەی بۆ ژیان؟
جەمــال نەبــەز :لــە هەندێــك شــوێن ،بــەاڵم نــەك وەك دەوامكــردن ،بەڵكــو جــاری وا
هەیــە بــۆ چەنــد رۆژێــك ،جــاری وا هەیــە بــۆ هەفتەیــەك كار دەكــەم .وەك ئــەوەی لــە
عێـراق پێیدەڵێــن موحازیــر .كاتــی خــۆی مــن لــە زانســتگەی بەرلیــن كارم دەكــرد .ژیــان
هیــچ كێشــە نییــە بــۆ مــن .ژیانــی مــن دەڕوات بەڕێــوە ،هەروەهــا مــن پێویســتیم بــەوە
نییــە هیــچ كەســێك یارمەتیــم بــدات و دەســتیش لــە كــەس پــان ناكەمــەوە و تاوەكــو
بشــمێنم هــەروا دەبــم .بــەاڵم ئەگــەر مــن بڕۆمــەوە بــۆ ئــەوێ ،دەبــێ بڕۆمــەوە بــۆ
كوردســتان ،دەبــێ رۆڵێــك ببینــم .ئینجــا هەندێجــار كــە دەزگایەكــی چاپــی ئەڵــان كــە
كتێــب چاپدەكــەن ،كتیبێــك لەســەر بابەتێــك چــاپ دەكــەن ،بــۆ منــی دەنێــرن بــۆ ئــەوەی
هەڵیبســەنگێنم و دەڵێــن بیخوێنــەوە بزانــە بــە دڵــی تــۆ چۆنــە .كاری مــن لــەوەدا لــە
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ســنووری رۆژهەاڵتناســی و زانســتی رامیاریدایــە كــە كتێبەكــە پەیوەنــدی بــە پرســەكانی
رۆژهەاڵتــەوە هەبێــت ،بەرامبــەر بــەوەش دەتوانــی پــارە وەربگــری .چونكــە خوێندنەوەی
كتێبێكــی چوارســەت الپەڕەیــی و هەڵســەنگاندنی پێویســتی بــە كاتــە .لەگــەڵ ئەوەشــدا
ژیانــی مــن ،هــەر خــۆم و خۆمــم ،بۆیــەش زۆر زەحمــەت نییــە.
ئاكــۆ محەممــەد :ئێــوە ماوەیەكــی زۆر هەواڵەكانــی شۆڕشــی ئەیلوولتــان لــە ئەوروپــا
باڵودەكــردەوە .ئــەوە چــۆن بــوو؟
جەمــال نەبــەز :هەواڵەكانــی شۆڕشــی ئەیلــوول لــە رێگــەی مســتەفا ســلێامنەوە
دەگەیشــتنە دەســتی ئێمــە .ئــەوە هاوبیرێكــی هێژابــوو و وابزانــم ئێســتا لــە ســلێامنی
دەژیــت .مســتەفا ســلێامن ئــەو ســەردەمە ئەفســەربوو لــە وەزارەتــی بەرگریــی عێ ـراق.
ئــەوكات هەواڵــی پێشــمەرگە نەدەهاتنــە دەرەوە ،مســتەفا ســلێامن هەمــوو رۆژێــك یــان
هــەر رۆژێ نــا رۆژێــك كارتێكــی بــۆ مــن دەنــارد و پوولێكــی گــەورەی پێوەدەنــا و لەژێــر
پوولەكــە دەینووســی ئەمــڕۆ پێشــمەرگە وایانكــرد و حكومەتــی عێـراق وایكــردووە .منیــش
پوولەكــەم الدەبــرد و هەواڵەكانــم دەنووســینەوە بــە فەرەنســی و دەماننــاردن بــۆ میــر
كامــەران بەدرخــان و ئەویــش لــە رۆژنامــەی (لۆمۆنــد)ی فەرەنســی باڵویدەكردنــەوە.
رۆژێــك كامــەران بــە منــی گــوت كــە باڵیــۆزی بەریتانیــا لێیپرســیم كــێ ئــەو دەنگوباســانە
بــۆ تــۆ دەنێرێــت ،چونكــە زۆر راســن .گوتــی منیــش راســتییەكەم پێنەگــوت و گوتــم مــن
پەیوەندیــم هەیــە .ئینجــا میــر كامــەران پێیدەگوتــم ئافەرینــت لێ بێــت ئەو دەنگوباســانە
لــە كوێــوە دێنــی .منیــش پێمگــوت میــر ئــەو شــتانە بــاس مەكــە .لــە نامیلكــەی (رۆژانــی
ئاوارەییــم لــە ســوێرسە) ئەوانــەم نووســیوە .میــر كامــەران زۆر حــەزی دەكــرد پێــی بڵێــم
كــە كــێ ئــەو هەوااڵنــە دەنێرێــت ،بــەاڵم پێمنەگــوت ،لەگــەڵ ئەوەشــدا میــر دڵی نەئێشــا.
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مرۆڤێكی نەبەز
ئاکۆ محەممەد
لەنێــو گێــژاوی كۆیلەكردنــی مرۆڤــی كــورد بــۆ ئایدیۆلۆژیــا  ،لەنێــو گێــژاوی دیلكرانــی
مرۆڤــی كــورد بــۆ ئایدیۆلۆژیــای هــاوردە ،مرۆڤێكــی زانــای كــورد لەنێــو ئــەو گێــژاو و
سەرلێشــواندنەدا  ،ئازایانــە و بەشــێوەیەكی زۆر هوشــیارانە  ،نادروســتی ئــەو روانگەیــەی
بەشــێوەیەكی زانســتانە رووندەكــردەوە .ئــەوە بــۆ نــەوەی ئێســتا كــە بەشــێوەیەكی
یەكالكــەرەوە بــۆی روونــە كــە قۆناخــی پارتــی ئایدۆلــۆژی و كۆیلەكردنــی مــرۆڤ بــۆ
ئایدیۆلۆژیایــەك تێپەڕیــوە و نابــێ بگەڕێتــەوە  ،لەوانەیــە هێنــدە شــتێكی گرنــگ نەبێــت،
بــەاڵم بــۆ ئــەوكات كــە زۆربــەی زۆری حیزبــەكان و رۆشــنبیرانی كــورد وەك مــۆدە
خۆیــان كردبــووە هەڵگــری بیروباوەڕێــك كــە لەناخــی خۆشــیاندا دەیانزانــی راســت نییــە،
زۆر گرنگبــوو ،بــۆ ئــەوەی رووبــەری بیركردنــەوەی ئــازاد پەیداببــێ و بیركردنــەوە لــە
بەرژەوەنــدی نەتەوەیــی لەپێشــەوەبێت نــەك بەرژەوەنــدی ئایدیۆلــۆژی – حیزبــی.
ئــەو مرۆڤــە لەســااڵنی پەنجاكانــدا دەیگــوت ،كوردســتان واڵتــە و هەیــە ،داگیركــراوە
و دەوڵەتــی نییــە ،بــەاڵم بیركردنــەوەی زاڵ ئەوەبــوو ئــەوەی ئابــووری هاوبەشــی
نەبێــت نەتــەوەش نییــە  .دەیگــوت دەبــێ خوێنــدن و سیســتەمی پەروەردەیــی كــوردی
هەبێــت نــەك تەنیــا خوێنــدن بــە كــوردی ،پێیاندەگــوت دەیەوێــت پــەروەردەی قلیاســان
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دروســتبكات .دەیگــوت دەبــێ كــورد بــە رێنووســی كــوردی التینــی بنووســێت بــۆ ئــەوەی
زیاتــر لەتنەبێــت و لەپێشــكەوتنی تەكنەلــۆژی دانەبڕێــت  ،دەیانگــوت دەیەوێــت ریــزی
كرێكارانــی عێ ـراق لەتبــكات  .ئــەو مرۆڤــە دەیگــوت  ،داگیركەرانــی كوردســتان دیــارن،
بــەاڵم دەبــێ بزانیــن ئەوانــەی ئــەو دەوڵەتانەیــان لــە رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا دروســتكرد،
ئەوانیشــبوون كوردســتانیان لەتكــرد و تائێســتاش دەیانەوێــت بــە داگیركـراوی و لەتكـراوی
بیهێڵنــەوە .
ئــەو مرۆڤــە لــە رۆژی 1ی دیســەمبەری  1933لەســلێامنی لەدایكبــووە  ،ئــەو پرۆفیســۆر
د.جەمــال نەبــەزە  .ئــەو بــە هەمــوو پرەنســیپەكانی مرۆڤایەتییــەوە مرۆڤێكــی گەورەیــە،
بەپێــی هەمــوو پێوەرەكانــی كوردایەتــی  ،كوردســتانی و مرۆڤێكــی نەتەوەییــە .بۆیەش من
و هەمــوو ئەوانــەش كــە تاوەكــو رادەیەكــی زۆر لــە رێگــەی كتێبەكانــی ئــەوەوە فێربووین
نەكەوینــە ئــەو گێــژاوە و دەبــێ كــورد وەك نەتــەوە خــاوەن واڵت و مافەكانــی دیكــە و،
بــەڕادەی ئــەوان ســەربەخۆ و ئازادبێــت ،لەهیــچ یاســایەكی نێودەوڵەتــی و ئایینێكــدا
نەهاتــووە كــە نەتــەوە سەردەســتەكانی ســەت لەســەت ســەربەخۆ بــن و كوردیــش پێنــج
لەســەت ئازادبێــت .دەبــێ لــەوڕۆژەدا پیرۆزبایــی لەدایكبــوون لــە مامۆســتا جەمــال
نەبــەز بكەیــن .هەرچەنــدە خــۆی پێیوایــە ئــەوە هەڵكشــانی تەمەنــە و ئــەوەش لەجیاتــی
خۆشــی  ،مــرۆڤ لــە مــردن نزیكدەكاتــەوە  .بــەاڵم مــن لەگــەڵ ئەوەشــدا ئــەو بۆنەیــەم
هەڵبــژارد بــۆ ئــەوەی لــە وتارێكــی تایبەتــدا  ،رێــز لــەو زانــا و بیرمەنــدە گەورەیــەی كــورد
بگریــن.
مامۆســتا جەمــال نەبــەز ،رۆڵێكــی بەرچــاوی هەبــووە لەنێــو بزووتنــەوەی نیشــتامنیی
هەمــوو پارچەكانــی كوردســتاندا  .ئــەو لەگــەڵ شــەش هاوبیــری دیكەیــدا ،دیارتریــن
دامەزرێنــەری (كاژیــك)ە .لــە كاژیكنامــە و پەرتووكەكانــی دیكەیــدا بناخــەی بیــری
نەتەوەیــی كــوردی هاوچەرخــی نووســیوەتەوە .كێشــەی كــوردی بــۆ زۆر نێوەنــدی
میللــی و رۆشــنبیریی عــەرەب لــە عێــراق و واڵتانــی عەرەبــی روونكردووەتــەوە.
هەواڵەكانــی كوردســتان و شۆڕشــی كوردســتانی گەیاندووەتــە نێوەنــدە ئەوروپاییــەكان
لەكاتــی شۆڕشــی ئەیلــوول دا .دەیــان ســەمیناری بــۆ نێوەنــدە ئەكادیمــی و رۆشــنبیرییە
ئەوروپاییــەكان ســازكردووە .بەشــێوەیەكی زانســتكارانە بەشــێكی مێــژووی هاوچەرخــی
كــوردی ســاخكردووەتەوە .كاری زۆر نــاوازەی زانســتكارانەی لەســەر زمانــی كــوردی و
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ســتاندارتكردنی زمانــی نووســینی كــوردی كــردووە و ،بنەچــەی وشــە كوردییەكانــی
روونكردووەتــەوە.
هەمــوو ئەوانــەی لــە دوای هەرەســی شۆڕشــی ئەیلــوول  ،لــەدوای ئەنفــال و شكســتی
شــۆڕش لەســاڵی  1988و هەروەهــا هەمــوو ئەوانــەی دوای ئــەوەش ناچاربوونــە بچنــە
ئەوروپــا و كاریــان كەوتبێتــە الی  ،شــایەتی ئەوپــەڕی ئەركوەخۆگــری بــۆ مامۆســتا جەمــال
نەبــەز دەدەن.
مامۆســتا جەمــال نەبــەز لــە ســەمینار و لێكۆلینــەوە زانســتییەكانیدا  ،رەخنەگرێكــی
توونــد  ،بــەاڵم ئاســتبەرزی بارودۆخــی كوردســتانە  ،ئــەوەش لــە پاكــی خۆیەتــی و بەهــۆی
پەرۆشــیی ئــەوە بــۆ رەوشــی نەتــەوەی كــورد و گەلــی كوردســتان  .بــەاڵم مامۆســتا جەمال
نەبــەز كــە بــە زمانــی ئەوروپاییــەكان و بــۆ ئەوروپاییــەكان قســە دەكات  ،قســەكانی بــە
جۆرێكــی دیكەیــە  ،كــە تەنانــەت كــەم كــەس هەیــە بەوشــێوەیە بتوانێــت بەدڵگەرمــی
و بەشــێوەیەكی زۆر باوەڕپێهێنەرانــە باســی كوردســتان و كولتــووری كــورد بــۆ كەســانی
بیانــی بــكات و  ،مــن خــۆم شــاهێدی ئەوەبوومــە  ،هەمــوو كەســیش دەتوانــێ ئــەوە
لــەو كتێبانــەی مامۆســتا جەمــال نەبــەزدا ببینێــت كــە بــە زمانــی ئینگلیــزی و ئەڵامنــی و
عەرەبــی نووســیونی .
مامۆســتا جەمــال نەبــەز  ،لــە لێكدانــەوە و رشۆڤــە نوورساوەكانیــدا پشــتی بــە زانیارییــە
دروســتەكان بەســتووە  ،لەبەرئــەوەش زۆر لــە پێشــبینییەكانی بەدیهاتــوون  ،ئەوكاتــەی
چارەنووســی كەركــووك و زۆر ناوچــەی كوردســتانی لەباشــووری كوردســتاندا گرێــدران
بەجێبەجێكردنــی مــاددەی 140ی دەســتووری عێراقــەوە  ،زۆر بــەو هەڵەیــە دڵتەنگبــوو،
هیــچ دڵیشــی بــە دەســتووری عێـراق خۆشــنەبوو  .لەبیرمە لەســاڵی  2005پێش گشتپرســی
كــردن لەســەر دەســتوور پێیگوتــم  ،دڵخۆشــبوون بــەو دەســتوورەی عێــراق بێامنایــە ،
چۆنكــە لــە رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا  ،دەســتوور بریتییــە لــە هێــز نــەك ئــەوەی پێیدەڵێــن
دەســتوور  ،ئینجــاش لەعێراقــدا راوێــژ و بڕیــاری گەلێــری و دەوڵەتیــش الی مەرجەعییەتــە
نــەك الی هیــچ ســازییەكی بڕیــاردەر .
مامۆســتا جەمــال نەبــەز  ،هەمــوو پەیوەندییەكانــی لەگــەڵ بیرمەندانــی جیهــان و دەزگا
ئەكادیمییەكانــی جیهــان و نێوەنــدە ئەوروپاییــەكان هەمــووكات لەپێنــاو دۆزی كوردســتان
بەكارهێنــاون  .بــە رەنجدانێكــی زۆری مێشــكی و هێــزی شــانی خــۆی ســەربەرزانە ژیــاوە
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و ،خزمەتــی نەتــەوەی كــوردی كــردووە و بەشــدارێكی گەورەبــووە لــە هوشــیاركردنەوەی
نەتەوەكەیــدا  .بۆیــەش خۆشەویســتی و شــانازی پێوەكردنێكــی نەتەوەیــی گشــتگیر
شــایەنی مامۆســتا جەمــال نەبــەزن .
* رۆژی  2018-12-01لە ماڵپەڕی رووداو باڵوكراوەتەوە.
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رەسمەن ئینفیسالی بوو
ئاکۆ محەممەد
ئوســتاد بەشــیر موشــیر دەیگــوت “جەمــال بۆیــە تــۆم زۆر خۆشــدەوێت  ،چۆنكــە تــۆ
رەســمەن ئینفیســالیت” ،لــە راســتیدا ئــەوە بــەس بــوو بــۆ ئــەوەی مامۆســتا جەمــال
نەبــەزت خۆشــبوێت  ،بەتایبەتــی كــە ئــەو لــە چەندیــن لێكۆڵینــەوەی زانســتانە و كتێبــی
تایبەتــدا بیــری ســەربەخۆییخوازیی كــوردی خســتووەتە چوارچێــوەی بیروباوەڕێكــی
تایبەتــەوە كــە بــە “بیــری نەتەوەیــی” یاخــود بــە “قوتابخانــەی كوردیــی ناســیۆنالیزم”
نــاوی دەنــا ،لــە كتێبێكیشــدا زۆر بــە وردی روونیكــردەوە كــە “بیــری نەتەوەیــی” چ
جیاوازییەكــی هەیــە لەگــەڵ بیــری قەومییەتــی رۆژهەاڵتــی و ناســیۆنالیزمی رۆژئاوایــی .
زۆر كــەس لەنێــو كــورددا هەوڵیانــداوە و كاریــان كــردووە لەپێنــاو داڕشــتنەوەی هەســتی
كــوردی لەچوارچێــوەی نووســیندا ،بــەاڵم كاری مامۆســتا جەمــال نەبــەز بەتــەواوی
پێگەیشــتوو بــوو ،تــەوەری ســەرەكی كاركردنــی ســااڵنێكی زۆری بــوو كــە ســەرەتاكەی
لــە كۆتایــی ســااڵنی پەنجاكانــدا لــە كاژیكنامــەوە دەســتیپێكرد  .كــورد بــۆ دۆزینــەوەی
ســەرەتاكانی دەركەوتنــی بیــری نەتەوەیــی دەگەڕایــەوە بــۆ دەقەكانــی ئەحمــەدی
خانــی ،بــەاڵم زۆرجــار ئــەوە لەالیــەن زۆر لــە لێكۆڵینڤانەكانــەوە بــە هەســتێكی شــاعیرانە
لێكدەدرایــەوە .مامۆســتا جەمــال نەبــەز بــە چەنــد كتێبێكــی زانســتانەی درێژكــراوەی
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یەكــر ،بیــری نەتەوەیــی كــوردی لەچوارچێوەیەكــی دیــاردا داڕشــتەوە و خســتوویەتییە
بەردەســتی خوێندەوارانــی نەتەوەكــەی.
ئــەو كتێبانــەی مامۆســتا جەمــال نەبــەز كــە لــە دوای راپەڕیــن كەوتنــە دەســت مــن و
كەســانی وەك مــن لــە باشــووری كوردســتان ،زۆر گرانبــوون لــەڕووی نرخــەوە و زۆریــش
ســەختبوون بــۆ خوێندنــەوە بەهــۆی ئــەوەی هەموویــان كۆپیكــراوی چەنددەســتكراو
بــوون .ئــەو كتێبانــە ئێســتاش بــە تیــراژ و چاپــی باشــەوە لــە كوردســتان نەكەوتنــە
بەردەســتی خوێنــەران .هەرچەنــدە زۆر درەنگیشــە  ،بــەاڵم دیســانەوەش دڵخۆشــم كــە
دەبینــم ئێســتا هەندێــك كــەس دەنووســن  :پێویســتە بەشــێك لــە كتێبەكانــی مامۆســتا
جەمــال نەبــەز بخرێنــە نێــو پرۆگرامــی خوێندنــەوە .
مامۆســتا جەمــال نەبــەز هەوڵێكــی زۆری دا كــە سیســتەمی كــوردی لــە خوێنــدن
و پــەروەردەدا هەبێــت لــە كوردســتان .لەبەرئــەوەش هەمیشــە گفتوگۆیەكــی زۆر
خەســتی لەســەر ئــەوە دەكــرد كــە تەنیــا خوێنــدن بــە كــوردی بــەس نییــە  ،بەڵكــو
پێویســتە سیســتەمی خوێنــدن و پــەروەردە كــوردی بێــت .لــە هەمانكاتــدا هەوڵــی دەدا
زانســتەكانیش بــە كــوردی بخوێرنێــن هــەر لەوپێناوەشــدا لــە ســاڵی  1960دا پەرتووكــی
(ســەرەتای میكانیــك و خۆماڵەكانــی مــاددە)ی باڵوكــردەوە  ،كــە یەكەمیــن كتێبــی زانســتی
فیزیایــە بــە كــوردی .
ئــەو كتێبــەی كاتــی خــۆی بــۆ خوێندكارانــی ناوەنــدی نووســیبوو .هەوڵێكــی زۆری
دا بــۆ ئــەوەی كــورد یــەك رێنــووس (رێنووســی التینــی) و رێزمانێكــی هاوبەشــیان
هەبێــت ،پێیوابــوو بناخــەی دروســتكردنی زمانــی ئەدەبــی یەكگرتــووی كــوردی ئەوەیــە.
مامۆســتا جەمــال نەبــەز بەتەنیــا بــوو ،پشــتیوانی لێنەكــرا ،هەندێجــار دەروێشــانی
ئایدیۆلۆژیاكانیــش زۆر دژایەتییــان كــرد  ،بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا خــاوەن كاریگەرییەكــی
زۆربــوو  ،هەرچەنــدە مامۆســتا جەمــال نەبــەز  ،بەهیــوای لەدایكبوونــی دەزگای تــەواو
ســەربەخۆ  ،خــۆی لــە قســەكردن لەســەر شاشــەی تەلەڤزیۆنــەكان دەپاراســت و داوای
لەوشــێوەیەی رەتدەكردنــەوە  ،لەبەرئــەوەش ئــەوەی ناســیویانە ئەوانــەن كــە لــە رێگــەی
كتێــب و وتارەكانییــەوە ناســیویانە .
كتێــب و لێكۆڵینــەوە زانســتییەكانی مامۆســتا جەمــال نەبــەز بــە توانایــی و زیرەكــی ئــەو
مرۆڤەیــان ئاشــنا دەكــردی ،بــەاڵم كــە ئاشــنایەتی راســتەوخۆت لەگەڵــدا پەیــدا دەكــرد ،
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گەورەیــی ئــەو مرۆڤــەت زیاتــر بــۆ دەردەكــەوت .هیــچ پێشــمەرگەیەكی ئاوارەبــوو بــۆ
ئەوروپــا و هیــچ سیاســەتكارێكی كــورد نییــە كــە چووبێتــە شــوێنێك مامۆســتا جەمــال
نەبــەز كاری لــەوێ هەبووبێــت و هــاوكاری نەبووبێــت .هیــچ رێكخراوێكــی پیشــەیی
كــوردی نییــە لــە ئەوروپــا  ،پێویســتیان بــە مامۆســتا جەمــال نەبــەز بووبێــت و یارمەتــی
نەدابــن .مرۆڤێكــی دەســتكراوەی هەمیشــە حــەز لــە ســەربەرزی بــوو  ،بۆیــەش بــە
درێژایــی تەمەنــی ســەربەرزانە ژیــا .
مــن یەكەمجــار لەســاڵی  ،1999دوای وەرگرتنــی ژمــارەی تەلەفۆنەكــەی لــە بەهەشــتی
د.مــارف خەزنــەدار  ،لــە رێگــەی تەلەفۆنــەوە قســەم لەگــەڵ كــرد  .دوای ئــەوە لــە ســاڵی
2000دا بــەردەوام وتارەكانــی بــۆ رۆژنامــەی (میدیــا) دەنــاردن .وتارەكانــی ســەنگ و
رەواجێكــی زۆر گەورەتریــان دابــووە رۆژنامــەی میدیــا  ،هەروەهــا نــەوەی نوێــش ئاشــنای
بۆچوونەكانــی مامۆســتا جەمــال نەبــەز بــوون  .مــن خــۆم وەك سەرنووســەری میدیــا  ،زۆر
دڵخۆشــبووم كــە مامۆســتا جەمــال نەبــەز وتارەكانــی بــۆ دەناردیــن  ،بــەاڵم لەهەمانكاتــدا
هەســتمدەكرد كــە دەبــێ مامۆســتا جەمــال لەجیاتــی ئــەو وتــارە بیرەوەرییەكانــی و
لێكۆڵینــەوەی زانســتانە لەســەر ئــەو بوارانــە بنووســێت كــە بەڕاســتی لەنێــو كــورددا
كەســانی دیكــە توانایــان بەســەردا ناشــكێت  ،چەنــد جارێــك ئــەوەم پێگــوت  ،دەیگــوت
راســتە  ،بــەاڵم ئــەوەش پێویســتە كــە لەســەر رووداوە هەنووكەییــەكان بنوورسێــت
 .دوای نەمانــم لــە رۆژنامــەی میدیــا ،كتێبێكــی لەســەر بنەچــەی وشــە كوردییــەكان و
لێكۆلینەوەیەكــی زانســتانەی لەســەر یارســانەكان نووســی  ،كــە بەڕاســتی دوو كاری زۆر
منوونەییــن .هەروەهــا ســێ باســی وەك پاشــكۆی تایبــەت بــە ســێ وێســتگەو بیــرەوەری
گرنگــی لــە رۆژنامــەی (رووداو)دا باڵوكردنــەوە  ،كــە تێیــدا زۆر رووداو رووندەكاتــەوە لــە
مێــژووی هاوچەرخــی كــورددا روویانــداوە .
لــە مانگــی نیســانی  2006بــۆ یەكەمجــار لــە بەرلیــن راســتەوخۆ مامۆســتا جەمــال نەبــەزم
بینــی  ،ئــەوە رۆژێكــی زۆر خۆشــبوو بــۆ مــن  .شــەو دەبووایــە پێكــەوە دابنیشــین  ،دوای
ئــەوەی نانــی ئێوارەمــان خــوارد  ،هەندێــك پــارەی بــۆ خەرجییەكانــی مــن خســتبووە
زەرفێكــەوە  ،لەگــەڵ بلیتێكــی یــەك مانگــەی ترێــن لــە ئەڵامنیــا  .زۆرم هەوڵــدا قەناعەتــی
پێبێنــم وەرینەگــرم  ،بــەاڵم نەمتوانــی بەســەر پێداگیرییەكەیــدا ســەركەوم  .كــە گەڕامــەوە
كوردســتان  ،هەندێــك پــارەی دیكــەم خســتە ســەر پــارەی نــاو زەرفەكــەی مامۆســتا جەمال
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نەبــەز و كتێبــی (كێشــەی كــورد  ،لەبــەر گــڕی ئاگردانــی شــەڕی عێ ـراق و ئێ ـران دا) بــۆ
چاپكــرد ،دوای ئــەوە ئینجــا ســێ پەرتۆكــی دیكەشــان بــۆ چاپكــرد.
دوای ئــەوە دوو جــاری دیكــە مامۆســتا جەمــال نەبــەزم بینییــەوە  ،جــاری دووەم لــە
پێشــانگەی كتێــب بــوو لــە فرانكفــۆرت لەســاڵی  ، 2012كــە ئێمــە وەك رووداو زیاتــر
لەبــەر ئــارەزووی ئــەو بەشــداریامن كــرد و بــە درێژایــی ئــەو چــوار رۆژە تاوەكــو شــەو
بەیەكــەوە بوویــن  ،جــاری دواییشــیان لــە شــاری كوێلــن بــوو  ،كــە بەتایبــەت لــە
بەرلینــەوە هــات بــۆ بینینــی ئێمــە و دواتریــش یەكســەر گەڕایــەوە بــۆ بەرلیــن  .هەمــوو
ئــەو جارانــەش پێكــەوە نامنــان دەخــوارد  ،جــاری وابــووە زۆربوویــن  ،بــەاڵم هەمیشــە
ئــەو پــارەی هەمووانــی دەدا  ،لەكاتێكــدا ئــەو هیــچ مووچەیەكــی نەبــوو و بــە كاری
زانســتانە و وەرگێــڕان دەژیــا  .لەگــەڵ هەمــوو خەڵكیشــدا هەروابــوو  ،نەیدەهێشــت
یــەك نانیــش بــە رەنجــی كەســێكی دیكــە بخــوات  .لەبەرئــەوەش مامۆســتا جەمــال نەبــەز
هیــچ ســامانێكی دارایــی بەجێنەهێشــت  ،بــەاڵم بیــری نەتەوەیــی و ســامانێكی گــەورەی
نــوورساوی بــۆ بەجێهێشــتین .
ماڵئاوا مامۆستا گیان و رووحت شاد.
* ئەم وتارە بە بۆنەی كۆچی دوایی مامۆستا جەمال نەبەز لە رۆژی  2018-12-10لە ماڵپەڕی رووداو باڵوكراوەتەوە.
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